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A sociedade civil
a prol do
recoñecemento
xurídico
de Galiza como
nación
O goberno central
non quere que en Ferrol
se constrúan barcos
(Páx. 9)

MOLLOY
Samuel Beckett

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.

Agrelo Hermo,
un exemplo
para
facer país
(Páx. 24)

MEDIDA VALENTE E NECESARIA A ANUNCIADA POLA XUNTA
de suspender cautelarmente a construción a menos de 500 metros
do mar, así como paralizar os planos municipais que prevén chan
para construír non clasificado aínda como urbanizábel, así como a
construción naqueles terreos que non reúnan as condicións de chan
urbano consolidado. Os concellos debían de ter adaptado o seu
planeamento urbanístico á Lei do Solo, aprobada no 2002, pero 71
deles non cumpren eses requisitos nin o goberno do PP, por presións externas e internas, foi quen de desenvolver esa lei. Agora
trátase de aplicar medidas destinadas a pór orde nunha especulación urbanística que prevé duplicar o chan urbanizábel nos concellos costeiros, segundo previsións dos propios concellos. De adiantarse a un problema urbanístico-especulativo (os veciños non poden
acceder a esas vivendas polo seu alto prezo) de efectos irreversíbeis. Dunha aposta decidida pola racionalidade e a sostibilidade no
que o ambiente é un dos activos económicos máis importantes.
De impedir que o interior de Galiza se converta nun deserto e a
costa nun cordal de vilas pantasma habitadas por estranxeiros que
aparecen coas raiolas do sol. Trátase dunha aposta de futuro que
é preciso levar adiante malia que sexa impopular para moitos alcaldes do PSOE e BNG, coas eleccións municipais á vista.♦

Con este
número
Memorial
da liberdade
de agasallo
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A sociedade civil a prol do recoñecemento xurídico
de Galiza como nación

‘Non queremos
un Estatuto de segunda’
RUBÉN VALVERDE

Institucións, sindicatos, asociacións, agrupacións... Todos se pronuncian a prol do recoñecemento xurídico de Galiza como nación no novo Estatuto, rexeitando pasar ao bando das autonomías de segunda categoría encabezada por Andalucía. Mentres tanto, tanto PP coma PSOE seguen a xogar á confusión. O presidente, Emilio Pérez Touriño, e o líder do PP, Alberto Núñez Feixóo, nin se poñen de acordo á hora de
explicar o seu pacto no Monte Pío. Touriño fala dun Estatuto de “primeira” pero equipárao a Andalucía.
Sectores do PP afirman que Feixóo pactou con Touriño unha “fórmula que recolla a palabra nación pero
que non leve un recoñecemento xurídico”, pero Mariano Raxoi aínda así se nega. Feixóo outorga. Estase
a preparar unha nova “aldraxe”. Onde están os sectores do PSOE e PP que se opuxeron hai 27 anos?
SINDICATOS
Xesús Seixo,
secretario xeral da CIG

‘Non descartamos
mobilizacións
a prol do
recoñecemento
nacional
de Galiza’
A CIG é unha das organizacións
que maior campaña está a facer
a prol do recoñecemento de Galiza como nación. “Dixemos
claramente na nosa comparecencia no Parlamento que somos unha nación e que iso debe
quedar recollido no Estatuto.
Simplemente se trata de reflectir xuridicamente unha realidade social”.

En canto ao deber de coñecer o galego, Xesús Seixo explica que “en calquera país se recolle o deber de coñecer a súa
propia lingua. Durante anos, vimos como a Xunta incumpriu
reiteradamente a Lei de Normalización Lingüística e moitas
veces escudáronse en que non
se recoñece o deber de saber a
nosa propia lingua. O galego ten
que equipararse ao castelán en
canto ao seu estatus xurídico”.
Segundo o secretario xeral
da CIG, en caso de que non haxa un recoñecemento destas dúas cuestións, o sindicato nacionalista non descarta convocar mobilizacións. “Coidamos
que é difícil que os demais sindicatos se unan a nós nestas reivindicacións, malia que oficialmente defenden estas mesmas
posturas. Gustaríanos contar
con eles para reivindicar o recoñecemento nacional de Galiza”,
explica Xesús Seixo.♦
Continúa na páxina 4
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Xosé Antonio Gómez,
secretario xeral
UGT-Galicia

‘Non podemos ficar
en definicións como
realidade nacional,
somos unha nación’
O líder de UGT-Galicia destaca
que “estamos ante unha oportunidade institucional única para
avanzar no marco do Estado das
Autonomías. Neste debate debemos ter voz propia, sen que por
isto teñamos que renunciar á solidariedade interterritorial. Preocúpanos a dinámica que está
tendo o proceso de discusión
estatutaria. Non podemos perder
o tren de Catalunya e Euskadi e
polo tanto hai que recoñecer sen
ambigüidades que Galiza é unha
nación. Non podemos ficar en
definicións como realidade nacional, debemos dar un paso
máis. Iso si, ese recoñecemento
debe ir acompañado de maiores
competencias”.
En canto ao recoñecemento
lingüístico, Xosé Antonio Gómez indica que “non hai dúbida

de que o Estatuto ten que incluír
o deber de coñecer o galego. Obviamente hai que estabelecer un
tempo transitorio para que as
persoas poidan aprendelo, especialmente aquelas que traballan
no sector público e hai que poñer
os medios necesarios”.♦

No tocante á lingua, Xan María Castro indica que “hai que recoller o deber de coñecer o galego. Haberá que introducir as transitoriedades que sexan precisas,
pero na administración pública e
na xudicatura debería coñecerse
o galego para poder traballar”.♦

Xan María Castro,
secretario xeral
de CC OO

Paulo García, secretario
de organización
de Unións Agrarias

‘Galiza debe ter un
estatuto de nación
dentro do Estado
español’

‘A nosa realidade de
país non é a mesma
que a de Murcia ou
Extremadura’

O secretario xeral de CC OO
amosa unha opinión coincidente
coa das outras centrais sindicais
en canto ao recoñecemento de
Galiza como nación. “Galiza debería ter un estatuto de nación
dentro do Estado español. Obviamente haberá que buscar un
consenso, pero a nosa identidade
debe quedar claramente diferenciada da do resto, e a fórmula
máis lóxica é a de nación. Esta
definición debe levar aparellado
unhas maiores competencias, sobre todo en temas sociais e nos
dereitos lingüísticos”.

Unións Agrarias amósase favorable ao recoñecemento do termo nación, aínda que indica que
a fórmula podería ser outra para
acadar un consenso. Aínda que
advirten que non podemos quedar atrás das outras dúas nacionalidades históricas e que o
termo que se recolla ten que ser
semellante ao de Euskadi e Catalunya. “Galiza non pode quedar atrás de Catalunya e Euskadi
en canto ao seu recoñecemento.
A definición terá que saír dun
consenso parlamentario, pero terá que diferenciar claramente a

que se recolla o dereito e o deber
de coñecer o galego. Logo o uso
é opcional, pero os dereitos teñen que quedar claramente definidos, para non ficaren desprotexidos”, asegura Paulo García.♦

Lidia Senra, secretaria
xeral do SLG
Paulo García.

identidade de Galiza, porque a
nosa realidade de país non é a
mesma que a de Murcia ou a de
Extremadura”.
En canto á lingua, Unións
Agrarias considera que é un tema fundamental e unha oportunidade que non se pode deixar
escapar. “Se alguén mantivo vivo o galego foi a xente do rural.
Para nós un dos aspectos máis
importantes do novo Estatuto é
Lidia Senra.

‘Galiza debe ser
unha nación con
soberanía
alimentaria’
O Sindicato Labrego Galego está totalmente a favor do recoñecemento do termo nación. Segundo a súa secretaria xeral, Lidia Senra, “como organización
nacionalista, pensamos que esta
definición debe estar recollida
no Estatuto. Unha definición que
levaría consigo o recoñecemento
de dereitos tan fundamentais para nós como o de acadar soberanía alimentaria para os galegos”.
En canto ao deber de coñecer
o galego, Lidia Senra explica
que “é lamentábel que aínda non
se recollera até o de agora. O noso idioma debe ter o mesmo recoñecemento que teñen os idiomas propios de calquera país”.♦

INSTITUCIÓNS
do con Alberte Núñez Feixóo
para buscar unha fórmula alternativa á de nación.♦

Xusto Beramendi,
presidente da xunta
reitora do Museo do
Pobo Galego
Xosé Ramón Barreiro.

Xosé Ramón Barreiro,
presidente da RAG

‘Diga o que diga
o señor Raxoi,
somos
unha nación’
O presidente da Real Academia
mantívose firme na defensa da
identidade galega e asegurou
que “saia o que saia e aínda que
diga o contrario o señor Mariano Raxoi, somos unha nación”.
Xosé Ramón Barreiro asegurou
que está “farto de repetir o
mesmo”.
Barreiro realizou estas declaracións precisamente momentos
antes de participar na inauguración na Fundación Caixa Galicia
da exposición “Galiza, a forza
da palabra”, onde coincidiu co
presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño. Días antes Touriño
asegurara que chegara a un acor-

‘Non é normal
que o galego sexa
a lingua propia e
que só exista
o deber de coñecer
o castelán’
O historiador Xusto Beramendi
tamén se manifesta a prol do
recoñecemento nacional de Galiza. “No museo do pobo galego apostamos porque se recoñeza o noso carácter nacional.
Tal e como está agora recollida
a definición no actual Estatuto,
esta premisa non se cumpre. O
que non pode ser é que se propoñan solucións ridículas, como nación de Breogán, que
nunca se viron en dereito comparado. O fundamental será poñer de acordo ás tres forzas, pero non se pode pretender recoller unha terminoloxía para dicir algo que non se di. Somos
unha nación e iso ten que quedar recollido claramente”, explica Xusto Beramendi.

Xusto G. Beramendi.

Segundo Beramendi, “non
se poden ter posturas ambiguas
a estas alturas. O BNG xa fixo
a súa proposta. O PSOE tiña
unha elaborada pola Fundación
Iniciativas 21, que recollía o
termo nación, pero xa non se
sabe se a seguen a asumir como
propia. O PP non quere nada. O
problema é que están tratando
de arrecunchar o BNG, poñéndoo na difícil tesitura de ter que
renunciar a recoñecer que Galiza é unha nación ou quedar
illado novamente. Nesa situación vai ter que fiar ben, aínda
Dolores Rodríguez.

que ten o apoio de moitas institucións no tocante á inclusión
no Estatuto de que somos unha
nación”
Con respecto á lingua, Xusto
Beramendi deixa claro que “o
deber de coñecer o galego é de
sentido común. Non se pode dicir que o galego é a lingua propia de Galiza e que o que se teña que coñecer sexa unicamente
o castelán. Se o galego é cooficial ten que ter o mesmo estatus
que o castelán”.♦

Dolores Rodríguez,
presidenta do Consello
da Xuventude

‘É prioritario
que a escolarización
dos rapaces
se produza
totalmente
en galego’
O Consello da Xuventude, órgano oficial composto por 22 entidades que representan a mocidade galega, compareceu no relatorio para a reforma do Estatuto. Alí defenderon que Galiza
non perda o tren das nacionalidades históricas e que acade o
maior teito competencial posíbel. “A nosa postura maioritaria
dentro do Consello da Xuventu-

de é o de definir a Galiza como
unha nación. Os mozos entendemos que formamos parte dun
Estado plurinacional e plurilingüístico”, explica a presidenta
do consello da Xuventude, Dolores Rodríguez.
No tocante á lingua, o Consello da Xuventude deixou clara a
súa postura. “Unha das características fundamentais que nos
define como galegos é a nosa
lingua. Constatamos unha preocupante diminución no uso do
galego pola xente moza, sobre
todo nas zonas urbanas. Falo de
estatística, pero falo sobre todo
da experiencia, onde a maioría
dos rapaces xa no usa o galego
como lingua habitual. Débese a
que estamos educados en castelán. Na escola nin tan sequera a
metade das clases se imparten en
galego, os xornais, a televisión, a
meirande parte da literatura, as
películas, etc. Todos estes elementos de socialización son alleos á lingua galega. Debemos loitar polo nos idioma e debemos
poñer todo o empeño en actuar
naqueles sectores onde haxa capacidade de intervención, como
o educativo. No Consello da Xuventude entendemos que é
prioritario que a escolarización
dos rapaces se produza en galego. Só así pode haber equilibrio
e normalidade entre as dúas linguas. Polo tanto, apostamos porque se recoñeza que o galego é a
lingua oficial de Galiza e que polo tanto se estabeleza o dereito e
o deber de coñecela, o cal afecta
tamén ás administracións”, explica Dolores Rodríguez.♦
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ASOCIACIÓNS E COLEXIOS PROFESIONAIS
Xosé Antonio López
Graña, presidente
do Colexio
da Avogacía de Galicia

‘Temos unhas
características
diferenciadas como
pobo que nos
definen como
nación’
O presidente do Colexio da Avogacía de Galicia (CAG), no que
se integran os sete colexios de
avogados, Xosé Antonio López
Graña, explica que “no tocante á
definición de Galiza hai que ter
en conta que temos unha lingua
propia, un territorio, unha cultura e unhas tradicións propias que
nos diferencian claramente dos
demais. Está claro que somos un
pobo independente, cunhas características específicas que ocupamos un territorio dun xeito
concreto. Se todas esas características non nos definen como
unha nación, non sei que somos
entón. No CAG non pretendemos ter un Estatuto que sobrepase ningún outro, pero coidamos
que non se pode permitir que
tampouco haxa ningún que estea
por riba do noso. Nin Catalunya
nin Euskadi poden ter máis competencias ca nós, porque iso suporía diminuír como pobo. Se en
todo o mundo nos identifican como un pobo diferenciado, chámannos galegos, é porque temos
unhas peculiaridades propias que
nos definen e os políticos teñen
que recoller iso”.

Son exemplos de como o non recoñecemento de obrigatoriedade
do galego deixan nunha situación
de desprotección os administrados. Polo tanto, debe recollerse o
dereito e o deber de coñecer o galego no novo Estatuto. Todo o demais serían cesións que limitan os
dereitos dos cidadáns”, conclúe
Xosé Antonio López Graña.♦

Xosé Manuel Vega.

En canto á lingua, Xosé Antonio López Graña amósase totalmente partidario de que se recolla o dereito e o deber de coñecer o galego. “O galego é a nosa
lingua propia. As autoridades teñen a obriga de darlle o mesmo
estatus que ao castelán e iso só se
consegue recollendo o deber de
coñecelo. Non entendemos como aínda non está recollido este
precepto. No caso da maxistratura, o non coñecemento do galego
deixa en clara desprotección dos
seus dereitos ao cidadán. Por que
unha persoa ten que usar un intérprete para dirixirse a un xuíz
cando está na súa propia terra? É
algo que non entendemos”, explica o presidente do CAG.
“Hai xuíces que argumentan
que non teñen por que aprender o
galego, porque o que se trata é de
coñecer as leis. Pero as leis aplícanse sobre as persoas. Un cidadán non ten por que cambiar de
idioma se non quere na súa propia
terra. Ademais, estiven anos traballando en zonas do rural, onde a
xente só tiña competencia real co
galego. Nos xuízos custáballes
moito ler e entender todo o que se
dicía, cando era en castelán. Algúns xuíces entendían o problema,
pero había outros que pensaban
que os tempos de espera e as vacilacións debíanse a outra cousa.

Xosé Manuel Vega,
presidente do Colexio
Xornalistas de Galiza

‘Non hai porque
buscar subterfuxios
literarios para
definir unha
realidade histórica e
xurídica’
O presidente do Colexio de Xornalistas de Galiza, Xosé Manuel
Vega, explica que “Galiza non pode pasar por ningunha rebaixa no
rango político que ten no actual
Estado das Autonomías. Nestes
momentos, e á espera de que o Tribunal Constitucional se defina sobre o termo nación contido no preámbulo do Estatuto catalán, considero que Galiza debería incluír a
mesma fórmula. A nosa identidade
só pode conceptualizarse baixo
ese termo. Non hai por que buscar
subterfuxios literarios para definir
unha realidade histórica e xurídica”, explica Xosé Manuel Vega.
O presidente do Colexio de
Xornalistas considera que “é inescusábel que non se recolla o deber
de coñecer o galego. A cidadanía
galega ten que chegar a ser bilin-

gües e incluso a ter dominio do inglés. Pero a nosa lingua propia é o
galego e polo tanto o recoñecemento xurídico ten que ser igual que o
do castelán. Especialmente cando
se trata da administración pública, o
galego debe ser obrigatorio, para
poder prestar un bo servizo”.♦

Carlos Callón, presidente
da Mesa pola
Normalización
Lingüística

‘A xente non vai
permitir que o
aranés teña máis
dereitos que o
galego’
A Mesa defende que se use o termo
nación no Estatuto. “Ricardo Carvalho Calero dicía que Galiza existe como nación dende que existe o
galego. O recoñecemento de Galiza como nación dálle á nosa lingua
unha dimensión nacional. Polo
tanto, apostamos por esta fórmula,
sen máis”, explica Carlos Callón.
En canto ao idioma, a Mesa é
unha das institucións que máis batalla está presentando porque se inclúa o deber de coñecer a nosa lingua. Carlos Callón arguméntao con
dous razoamentos: “En primeiro
lugar, o recoñecemento do deber de
coñecer o galego é o único que xuridicamente pode garantir que se
cumpra o dereito a falar o idioma.
O dereito e o deber deben ir unidos
para ter garantido o dereito. En segundo lugar, consideramos que se
non se recolle o deber de coñecer o
galego, será a lingua do Estado con

menor recoñecemento lingüístico.
O vasco, o catalán e o aranés (lingua occitana do Val de Arán, de
10.000 falantes, protexida no novo
estatuto catalán) teñen unha consideración maior que a nosa lingua,
xa que se recolle o deber de coñecela. Os cidadáns deben saber que
quedariamos na situación de maior
inferioridade de todo o Estado, malia o gran número de falantes que
temos. A xente non vai permitir que
unha lingua de 10.000 falantes teña
máis dereitos que a nosa”.♦

Helena González,
presidenta da
Federación de
Asociacións de Veciños
de Vigo

‘O que está claro é
que non podemos
quedar por atrás de
Catalunya’
A presidenta da Federación de
Veciños “Eduardo Chao”, Helena González, sinala que dentro
das asociacións veciñais “hai un
movemento maioritario favorábel a incluír o termo nación para
definir Galiza. O que está claro é
que non podemos quedar por
atrás de Catalunya”.
No tocante ao idioma, “non
hai dúbida de que o Estatuto debe recoller o deber de coñecer o
galego. Outra cousa é que cada
un se exprese no que se sinta
máis cómodo, pero sobre todo
para traballar na administración
pública debe ser obrigatorio coñecer o galego”.♦

FUNDACIÓNS
Xosé Luís Bóveda,
vicepresidente da
Alexandre Bóveda

‘En todos os países
do mundo esíxelle
aos seus cidadáns o
coñecemento do
idioma propio’
O vicepresidente da Fundación
Alexandre Bóveda e fillo do galeguista fusilado, defende que
“Galiza é unha nación e polo tanto así debe quedar recollido. Paréceme mal que se estea buscando unha fórmula literaria ou lírica para non admitir o que somos.
Polo tanto debe ser un obxectivo
de todos acadar o estatus que nos
merecemos dentro do Estado”.
Ademais, X. L. Bóveda engade que “en todos os países do
mundo se lles esixe aos seus cidadáns o coñecemento do idioma propio. Aquí temos o deber

de coñecer o castelán e non o galego. Temos dúas linguas que
son cooficiais pero reciben un
trato distinto. Esta situación ten
que mudar co novo Estatuto”.♦

Ramón Máiz, presidente
de Iniciativas 21

‘A cuestión de incluír
ou non nación no
Estatuto non é só
semántica e
calquera rebaixa vai
ter consecuencias
negativas para nós’
A Fundación Iniciativas 21 elaborou no 2004 un proxecto de Estatuto que lle foi entregado ao presidente Emilio Pérez Touriño e asumido
por este. Naquel proxecto articulado
recollíase que: “O presente Estatuto
é a norma que garante a singulari-

dade de Galiza como nación”. Ramón Máiz segue a defender aquel
texto. “A miña posición non cambiou. España é un estado plurinacional e ten que quedar reflectido no
noso Estatuto. Parto da concepción
de que Galiza é unha nación, non no
sentido organicista do termo, senón
moderno, no que é algo construído
democraticamente por todos os galegos. Este concepto non é para nada inconstitucional”.
Segundo Ramón Máiz, “hai
xente que non cre no valor das palabras, pero eu considero que a terminoloxía é importante porque leva
aparellados dereitos como que os
cidadáns poidan ter nacionalidade
galega, que se poida recoñecer o
deber de coñecer o idioma ou que
teñamos representación no exterior,
por exemplo. Por iso, a cuestión de
incluír ou non nación no Estatuto
non é só semántica e calquera rebaixa vai ter consecuencias negativas para nós. Estamos nun estado
plurinacional, que se artella dun
xeito federal e polo tanto Galiza
non pode ficar atrás, nin admitir
que se busquen fórmulas alternativas porque o termo está claro. Somos unha nación e non hai por que

Xabier Macías, xerente
de Galiza Sempre

‘Temos que acadar
un Estatuto de
nación para ter máis
peso político dentro
do Estado’
Ramón Maiz.

incluír iso só no preámbulo, hai que
reflectilo tamén no articulado”.
No tocante ao deber de coñecer o galego, Ramón Máiz explica
que “o galego é un dereito pero tamén un deber da cidadanía. Obviamente, ningún defende a desaparición do castelán, nin moito
menos. Os dous idiomas teñen que
coexistir, pero ninguén pode crer
en postulados tan ridículos como o
do bilingüísmo harmónico. A nosa
lingua propia é o galego. Calquera
persoa que queira desenvolver tarefas administrativas e xurídicas
debe coñecer o galego e o mesmo
acontece para a cidadanía”.♦

O xerente da Fundación Galiza
Sempre, Xabier Macías, defende o “Estatuto de nación porque iso daranos maior capacidade de autogoberno e máis
presenza e peso político dentro
do Estado. Somos unha nación
e se o Parlamento acaba recoñecendo outra cousa, non estará asumindo a súa capacidade
de autogoberno”.
En canto ao deber de coñecer
o galego, Xabier Macías explica
que “non hai país que non preserve os seus sinais de identidade.
Como lingua propia debe ser coñecida para garantir o seu uso”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

O candidato do
Bloque para Vigo non
sae nos periódicos nin
por equivocación. En
Vigo edítanse dous
diarios. Atlántico está
con Corina Porro e
Faro con Abel
Caballero. A
Santiago Domínguez
Olveira só lle queda
pedirlles axuda ás
monxas Misioneiras
do Silencio.

O xornalista lugués
Rivera Cela, é o
public relations da
súa filla, Rivera de la
Cruz, finalista do
Planeta (25 quilos dos
de antes). Súa foi a
pregunta, na primeira
rolda de prensa,
sobre se se sentía
marxinada en Galiza
por non escribir en
galego. Galiza é o
único lugar onde o
odio á propia lingua
dá vendas ou iso
pensa papá.

Polo de agora non
hai ninguén que
polemizase con
Marta, só o gañador
do propio Planeta,
Álvaro Pombo, ao
que acompaña na
xira. Pombo xa lle
deu un correctivo
público, cariñoso e
irónico, pola
propaganda que
Marta se trae co do
galego.

O PSOE baixa nos
inquéritos. Din que é
pola negociación coa
ETA e polas eleccións
catalás. ¿E non será
tamén pola crise
económica que xa se
está a notar nas
caixas rexistradoras
da maioría das

É

preciso escribir sobre O Pelouro...
mais, como? Como fixar en estáticas
palabras a realidade dinámica e fluente deste sistema vivo complexo que é O Pelouro? Como traducir, sen traizoar todo este
discorrer constante e continuo da vida? Como cartografar o territorio desta experiencia
que decote se transforma e se crea sen máis
alicerces que a propia mutación en pos do
desenvolvemento potencial posíbel do ser
humano que é un neno?
Van alá máis de trinta anos... alá polo
1973 nacía, en Caldelas de Tui, O Pelouro.
Na Estrada, nacía eu. Hai case seis anos estes dous sistemas vivos atopabámonos.
Que atopei? Onde entrei?
Agora, ollando cara ao meu propio fondo, sentado no Ateneo, fóra é noite, o lume
repenica na lareira, Simón –un alumno da
ESO– toca ao piano unha fermosísima variación infinita composta por el mesmo... agora,
digo sei o que xa sempre souben...
Entrei nun mundo de, para, con, desde e
entre os nenos. Un mundo vivencial e emocionalmente pensado para TODO NENO. Un
mundo cientificamente debuxado para o desenvolvemento potencial do ser humano.
Era, é, esta unha realidade complexa, dotada de grosor, de tramas relacionais diversas, de múltiplas intensidades que sachan o
rego da resolución de conflito de encontros
das distintas intelixencias, das diversas capacidades, das varias sensibilidades.
Atopei unha escola. Si, mais que escola!
Unha escola que emerxe cada día, onde todo neno é suxeito axente do seu propio proxecto –vivencial, situacional, relacional, cognitivo,
existencial–, onde os adultos somos responsábeis de sinalar o mundo, de achegarnos ás cousas co brillo da primeira vez na ollada. Unha escola onde a emoción, a emoción da vida, a emoción ante a transformación do outro cara á posibilidade de ser, de existir na súa plenitude, move os desexos de todos os que cada mañá nos erguemos implicados coa tarefa de estalar a escola para lle permitir á vida (por fin! De novo!) coarse polas súas fendas e (re) instaurar ese continuum (escola -vida) preciso para o desenvolvemento saudábel dos cachorros desa especie en
serio perigo de extinción que é o ser humano.
Un novo paradigma. Un xeito de facer
“ASÍ, AGORA E AQUÍ”. As solucións ad
hoc parchean o (mal) estado da cuestión. Xiro copernicano: a escola centrada no neno. O
desexo situado do neno como potencia creadora autopoiética: a “euzación” básica de
Juan Llander e Teresa Ubeira.
Coñecemento, verdade, ser que se constrúe desde os nenos e as mediacións dos
adultos, “cousa de dous”: a escola dialóxica
da concertación, da negociación, do consenso no disenso; do encontro.
O encontro co outro nas súas caracterís-

O labor do ‘Pelouro’
ROI CHAO

A experiencia do Pelouro é pioneira no mundo ao crear unha escola pensada desde os ollos do neno. O centro radicado en Caldelas de Tui leva funcionando máis de 30 anos.
Bucles. Volutas. Pregamentos: o eu outro,
ticas peculiares e propias. A trama relacional
(amosada-oculta) convertida en tecido fun- o outro eu posíbel.
Haiku. O tempo quedo, o instante plenifidamental, en sutura necesaria de calquera
cado. O ser –aí cos outros, entre as cousas. O
acontecemento posíbel.
O encontro coas cousas. A interacción-ma- fluír da existencia conectado ao devir da reanexo das cousas ferramentas, artefactos, utensí- lidade.
Kandinsky. O espiritual na
lios, conceptos, saberes en contexarte, a xeometría interconectaba
tos situacionais sociais diversos: o
triángulo interactivo coas cousas...
n tempos en movemento, o realismo do
non representado.
Que difícil! Que estraño trade ensinantes
Eu-danza. A danza do eu, do
ducir tantos sentimentos e emoencontro co outro na propia
ción, tantas alegrías e tristuras,
“queimados”,
esencia individual-grupal. Poetantas risas e tantas lágrimas a pasía do corpo, expresión do ser.
pel que logo será impreso, a estas
de nenos
Veracidade transformadora en
formiguiñas de tinta que deambuabusadores, movemento.
larán sobre un deserto de neve.
As tramas ocultas da vida.
Segue o lume a falar na súa fade mozos
Aquelas que non debemos esquela antiga: agora baixiña, sabia, coAlétheia! Des-velamento,
ma de vello; logo rexa, forte, alti“fracasados”, cer.
des-ocultamento... lembranza.
va, coma de mozo... Escoito, esO patrimonio inmaterial do
queiras enriba, os rapaces consde pais
noso pobo, o leirear común do
truír, xunto aos seus mestres, a súa
incapaces
acontecemento socialmente sigescola (andan a instalar os novos
nificativo. Todos somos necesaordenadores). Hoxe, como tantas
só
nos
queda
rios. O faladoiro ao redor do luoutras veces, os rapaces pediron
quedar aquí a durmir e agora afárecrear outros me, a carón do lar. Esas axeitadas maneiras de se relacionar: ti
nanse xunto aos seus compañeiros.
ámbitos onde es eu, eu son ti.
E antóllaseme que só así, no
Palabras... palabras que chuencontro dos diversos, das disa pauta
chan a vida das cousas fixándoas
tintas maneiras de ser e habitar o
mundo poderá a escola sacar da desconfianza como a unha bolboreta alfineteada.
Mais somos unha conversa, e
adiante os seus fillos.
é preciso dicirnos os uns aos ouEn tempos de ensinantes desmutua
tros. As palabras, as cousas, os
moralizados, de mestres “queimasexa trocada sentires, os pensares... Pero máis
dos”, de nenos abusadores, de mohabita a vida, no Pelouro.
zos “fracasados”, de pais incapapolas pautas acá Coñecer
escolas como esta...
ces, sobrepasados ou delegadotamén
é así en Finlandia, en Bieres... nestes tempos nos que viviconectadas
lefeld (Alemaña) e en tantos e
mos, só nos queda pornos en decidas múltiplas tantos lugares. Un reto que multisión, recrear outros ámbitos onde
plicar, tempos difíciles para a ina desconectada pauta da desconoportunidades”
fancia, necesítao!
fianza mutua sexa trocada polas
A “concreción tráxica” infanpautas conectadas das múltiplas
til aumenta. Educar. Remediar en
oportunidades.
A eterna variación harmónica do “como vida escolar “acadada” do “todos gañan”, toda
se posíbel”, a tensión entre contrarios (da cri- escola e TODO NENO.♦
se á transformación) que O Pelouro concerta.
Jazz. O exacto domínio técnico da cienROI CHAO VIEITES é profesor e titor da ESO e
cia do instrumento posto ao servizo da liberlicenciado en Filosofía e Ciencias da Educación.
dade creadora máis absoluta.
Escribe este texto en nome de todo o claustro do Pelouro.

‘E

Cartas

Sobre as
‘Conversas con
Francisco Rodríguez’
Fora do ánimo de iniciar un debate sobre este libro, A nación galega existe. Conversas con Francisco Rodríguez, de Xosé Mexuto
(Edicións A Nosa Terra), fundamental para coñecer, analizar, cavilar, motivar, profundar, e evitar
de novo erros de gran custo para
o nacionalismo galego, convén
advertir que este comentario nace
dun punto de vista totalmente
parcial e amigable. Desde hai
moitos anos sigo, admiro, e comparto –con matices– a teoría e
práctica de Francisco Rodríguez.
Na súa presentación en Vigo tiven o pracer de o comentar con algúns camaradas dos vellos tempos,
e coincidiamos na importancia histórica que este libro ten, para forne-

cer de teoría e de guía a práctica,
das novas xeracións nacionalistas,
senón tamén é importante para
aquelas mentes inquedas que sintan
algunha curiosidade pola súa terra,
poñiámolo á par de aquel outro, tamén capital O atraso económico de
Galiza, de Xosé Manuel Beiras,
que tanto fixo para clarexar o panorama político e económico da nosa
primixenia militancia nacionalista.
Varios fíos condutores se intercalan ao longo do libro, un a súa
documentada e fonda crítica ao
“nacionalismo” socialdemócrata
de papanatismo eurocentrista e ao
esquerdismo infantil de corte independentista, así como a lúcida reprobación da esquerda españolista
que olla todo co filtro madrileño,
centralista e colonialista. Ou a nova face do colonialismo, ou sexa a
globalización do capital, etc.
Entrando en fariña, sorpréndeme –relativamente– a lucidez, o
tacto e a clarividencia con que Ro-

dríguez aborda os mais espiñentos
temas da nosa actual historia. Sempre se transmitiu del unha imaxe
–interesada– de home fanático, intransixente, desagradábel; nada
mais lonxe da realidade, defende
con fortaleza as súas ideas pero
sempre estivo e está disposto a escoitar con respeto as opinións diverxentes á súa. Boa proba son as
súas análises de personaxes, “macacos e macaquiños”, que ao longo
da traxectoria do nacionalismo galego pulularon nas nosas filas, os
seus comentarios son ponderados,
equilibrados, e sempre basados en
feitos concretos non hai resquemor
nin ánimo vingativo. Se en algo
peca é en ser indulxente de máis,
persoalmente eu sería moito máis
acedo e crítico, con moitos deles.
As súas reflexións sobre o papel da fronte patriótica, a súa validez actual e futura, a súa aposta
decidida para que a UPG virase
cara á loita política e abandonase a

loita armada, o seu esforzo incansáble para a implantación do galego no ensino, a co-fundación da
UTEG, que lle daría paso á actual
CIG –e aquí gustaríame transmitir
as reflexións que vellos camaradas
de Vigo comentan ollando como
devala esta confederación, tan
afastada na súa práctica daqueles
primeiros sindicatos de rama, burocratizada e funcionarial de máis.
Pero esta é outra tecla que haberá
que tocar noutra ocasión de vagar.
Con todo, o libro emite certo
aroma a incenso, boto en falta autocrítica, que haber haina, pero
queda atafegada polo espírito louvativo que o libro desprende (normal neste tipo de traballos) e remítome aos feitos; pásase moi por
enriba pola constitución e desenvolvemento do Fronte Cultural,
mecanismo importante que puxo
as bases da posterior ANPG, e que
levou a cabo un inxente traballo
cultural e pedagóxico na socieda-
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ai un noso conto popular que conviría
ter presente en moitas ocasións: “Estando un galego a servir o rei, morreulle a este un cabalo que tiña en moitísima estima. Tanta, que anunciara que a quen lle levase a noticia de que morrera había mandalo
aforcar. Morreu o cabalo, e o soldado andaluz
que debía informar o rei xa se vía aforcado.
Entón o galego díxolle ao andaluz que estivese tranquilo, que el mesmo iría dar a noticia.
Meu dito e meu feito. Foise o galego e díxolle ao rei : “Saiba Súa Real Maxestade que
o cabalo branco está deitado no prado, éntranlle as moscas pola boca e sáenlle polo rabo”. “¡Hombre, entonces está muerto!” exclamou o rei. “Ai, meu señor, eu non lle sei,
que non lle entendo de veterinario”. E o galego salvou o andaluz de morrer aforcado.”
Para que o Estatuto de Autonomía responda á realidade e para que lle resulte útil
ao pobo galego, debe recoller inequivocamente algúns contidos básicos e algúns mecanismos imprescindibles: o carácter nacional de Galiza, a plena oficialización da
nosa lingua, a autonomía financeira e fiscal,
o recoñecemento da débeda histórica e a
cuantificación dos investimentos anuais nos
Orzamentos do Estado, a presenza directa de
Galiza ante as institucións europeas, etc. E,
naturalmente, a blindaxe das competencias,
para evitar que, coma outras veces, unha lei
madrileña veña invalidar na práctica calquera competencia do pobo galego.
Ben seguro que non se lles debe ter medo
ás palabras. Mal síntoma é ese! Mais, ollo,
non perdamos de vista que o realmente importante das palabras son os significados,
non os significantes! Non nos deixemos enganar como parviños nunha bizantina discusión nominalista!
Se nalgún caso concreto –e por mor dun
consenso necesario– precisamos un circunloquio para rodear o obstáculo, fagámolo. Pero
esixamos, en contrapartida, do “fetichista”
que ten medo da palabra tabú, unha claridade meridiana nos contidos.
Todos sabemos de que estamos a falar: É
ou non é suficiente que o novo Estatuto identifique a Galiza como a “nazón de Breogán”?
Non, se a cousa se limita a unha alusión
circunstancial e folclórica.
Pola contra, penso eu, sería aceptable se figura expresamente que “Galiza constitúe unha comunidade nacional nidiamente conformada por todo un conxunto de sinais de identidade (comunidade estable, historicamente
formada por idioma, territorio, vida económica e hábitos psicolóxicos reflectidos nunha
cultura). Que “esta identificación nacional
forma parte da nosa tradición colectiva, expresada xa dende hai máis de cen anos por
Eduardo Pondal, Alfredo Brañas e outros galeguistas ata os nosos días, e ten unha sobran-

Que queiran, que non

O galego e o cabalo do rei
HENRIQUE HARGUINDEY BANET

Sexa cal for o nome escollido para reflectir o carácter nacional de
Galiza, esa realidade, vívida na sociedade e na historia galegas
permanecerá vixente. A realidade está moi por riba das palabras.
Iso é algo que non tería xustificación ninceira formulación nas páxinas inesquecibles
escritas por Castelao”. E se figura tamén que gunha no caso galego. Se no noso país todos
“o Parlamento de Galiza recoñeos partidos presentes no Parlaceu por unanimidade este carácter
mento galego chegasen a un
e
os
partidos
acordo, non habería motivo ninnacional ao aprobar a Lei de Símpara que despois os mesbolos de Galiza que estableceu o
españois non gún
Día Nacional de Galiza e oficialimos partidos modificasen o texzou o texto do Himno Galego”. son capaces de to en Madrid.
E, igual que o carácter naSe se lle pide flexibilidade
cional, os demais puntos básicos asumir o texto ao nacionalismo galego é precideberían ser redactados de forma
so ofrecer a plena garantía de
que Galiza
que haberá total reciprocidade.
inequívoca.
En Galiza e máis en Madrid.
Mais ata o de agora só se ten
precisa,
eles
falado, practicamente, do EstatuE se os partidos españois non
to que se elabore en Galiza, esson capaces de asumir o texto que
serán os
quecendo que debe ser aprobado
Galiza precisa, eles serán os culculpables de pables de que non haxa acordo.
polo Parlamento español e que escalquera xeito, que queite, a través dos seus raxois, zaplaque non haxa ran De
nas, guerras, solbes, etc, rebaixou
que non, Galiza seguirá sendo nación.
considerablemente no seu día o
acordo”
Igual que o cabalo branco
Estatuto elaborado en Cataluña. E
do rei do conto estaba morto,
que os seus comentarios sobre o
pronunciasen ou non a palabra tabú.♦
noso estatuto non auguran tranquilidade.

‘S

Xosé Lois

tendas (co permiso de
Solbes que di o
contrario)?

Volve a literatura de
compromiso. Claro
que debe ser un
compromiso
politicamente correcto.
Como saber que
compromiso é o
correcto? Pois chega
con mirar un par de
telediarios.
Compromisos posíbeis
hoxe: coas mulleres
maltratadas, contra o
fanatismo islámico, a
favor das baleas e do
bosque amazónico, en
contra do fanatismo
serbio (ou doutro país
equivalente), a prol de
linguas perseguidas
como o castelán en
Cataluña. Un pouco
confuso? Si, por iso
convén estar atento á
pantalla. O que se
confunda queda sen
premio e sen
entrevistas.

A CiU saíulle cara a
foto do Estatut con ZP.
Agora anda a velas vir
tanto en Barcelona
como en Madrid.
Deberían ter
aprendido dos
segadores galegos que
cando ían á capital
levaban os cartos
cosidos no cinto.
Correo electrónico: info@anosaterra.com

de, instrumento que por variadas
causas non se puido ou non se quixo manter e que o nacionalismo
pagou e paga aínda hoxe.
Láiase en varias partes da falta
duns medios informativos galegos,
ao servizo da sociedade, da non
creación dunha industria cultural
propia, etc. louva sinceramente a
creación d’A Nosa Terra. Non embargante, penso eu que algo máis
podería terse feito neste campo.
Así como se apostou decididamente pola creación e posta en marcha
de plataformas vinculadas ao movemento nacionalista, creo que
non se tivo nin se ten aínda hoxe
vontade de erguer un proxecto informativo/formativo nidiamente
galego, e aquí deberiámonos todos
facer unha autocrítica ponderada.
Tibia paréceme a autocrítica
respecto ao acontecido no Concello
de Vigo, un político medianamente
avisado ten que darse conta de que
o PSOE vai ao seu e que en canto

poida nos afasta e se pode nos esmaga tanto ou mais ca o PP. Agora
ben, en Vigo, como creo que agora
na Xunta, pécase de candidez, sóbranos lealdade e fáltanos auctoritas. Autoridade ideolóxica e cultural xa a temos, autoridade social
aínda nos falta moito para conquerila. O BNG debería pór en práctica as teorías políticas de Maquiavelo polas cales o importante en política é conquerir o poder, pero mais
importante aínda é mantelo, e no
Concello de Vigo, por causas diversas, non soubemos mantelo.
As paxinas adicadas ás análises da política internacional son
do mellorciño que teño lido nestes últimos tempos. Deberían ser
materia de estudo e debate de todos nós para comprender mellor
este mundo globalizado e buscar
alternativas para cambialo.
No capitulo adicado ao concepto “Nación versus o statu quo”
pon ao día os conceptos dos nosos

devanceiros da Xeración Nós, coa
ollada posta no mundo actual no
que todos os Estados e todas as nacións están compartilladas e avisa
“se Galiza non ten un movemento
político nacionalista, consciencia
de seu, fica reducida a unha categoría antropolóxica, destinada a
desaparecer da Historia”. Cara ao
vindeiro plenario do BNG deberíase ter in mente este parágrafo.
Sempre me sorprendeu e me sorprende, aínda hoxe máis que nunca, a timidez con qu a UPG se desenvolve cara á sociedade, acredito
de que ten inmellorábeis dirixentes, –cita algúns–, e esforzados militantes pero en troques se arrisca e
favorece outras alternativas, ben
certo que o poder real sigue sendo
da UPG, pero, non seria xa hora de
dar un paso adiante? E marcar territorio. O BNG non pode estar a
mercé de grupos e personaxes, e
demais fauna que soamente queren
compartir a súa fustración e res-

quemor a fin de afianzar o seu ego.
Non embargante, o libro non
rezuma pesimismo nin cansazo,
todo o contrario, é un afervoado
canto épico en prol da nación galega e do seu desenvolvemento
tanto económico, social, político, lingüístico e cultural.
Remato. Este libro para ler e
reler de vagar, libro de reflexión,
de cabeceira, libro que prestixia e
nos prestixia, parabéns a Xosé
Mexuto, polas incisivas e clarificadoras preguntas, parabéns á editorial A Nosa Terra pola coidada
edición e posta en valor, e agardamos que pronto nos agasalle con
outro libro sobre o outro personaxe importantísimo do noso devalar histórico. Estoume referindo
ao camarada Bautista, que tamén
ten moito que dicir e clarificar cara ás novas e non tan vellas xeracións de patriotas. Que así sexa.♦
XOSÉ GONZÁLEZ SALGADO

Antonio Fontenla,
presidente dos
empresarios galegos,
deu unha lección de
bo siso nunha
entrevista en Faro
(domingo 19). Dixo
que primeiro era
galego e logo español
e que a caridade ben
entendida empezaba
por un mesmo. Logo
preguntáronlle polo
mercado global e
Fontenla dixo: “Tamén
no mercado global, o
primeiro é o
primeiro”.♦
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polos motivos contrarios aos
que pensa. En canto á súa
proposta de facer máis proporcional a representación,
adiante. Pero eu aconséllolle
xentilmente que antes faga
números, porque non sei como o tomarán no seu partido
cando vexan que, nese caso,
perderían 13 escanos de golpe. Claro que lle quedaría o
consolo d que o PP tería que
ceder 14; mentres que, iso si,
subiría a representación de
ERC, CiU, BNG, etcétera.
Como se di alí en Roma, Libenter homines et id quod volunt, credunt.♦

Vázquez
trabúcase:
os nacionalistas
están infrarepresentados
nas Cortes
Miguel-Anxo Murado respóndelle a Francisco Vázquez
sobre a representación dos
partidos nacionalistas (La Voz
de Galicia, 17 de novembro).
“Acaba de facer Francisco
Vázquez unha afirmación
aritmética sorprendente nun
embaixador vaticano. Aínda
que no seu descargo hai que
recoñecer que non é o único.
De feito, o que comentou estes días é unha idea tan estendida que xa se converteu nunha verdade indiscutíbel, o que
poderiamos chamar unha verdade de barra de café. É esta:
os partidos nacionalistas están sobrerrepresentados no
Parlamento español e teñen
máis poder do que lles correspondería, grazas á Lei Electoral. Certo? Pois non, falso. E
parece mentira que descoñezamos a estas alturas a Lei
Electoral e as matemáticas
elementais. Abonda con botarlle unha ollada aos datos
para comprobalo. CiU, cun
3,28% de votos, ten un 2,86%
de escanos (é dicir, menos
dos que lle corresponden);
ERC ten un 2,56% de votos,
pero só un 2,29% de escanos;
e o Bloque, pola súa parte,
traduce o seu 0,82% dos votos tan só nun 0,57% de escanos. Tamén están infrarrepresentadas a Chunta Aragonesista, Coalición Canaria e o
Partido Andalucista. Os únicos partidos nacionalistas sobrerrepresentados son Nafarroa Bai e o PNV, se ben de
maneira moi lixeira. E agora:
sorpresa. Quen está sobrerre-

O director
de ‘El País’
arremete
contra Zapatero
e Montilla

Francisco Vázquez.

presentado, e moito?... Adiviñen. PSOE, cun 43,27% de
votos, ten un 46,86% de escanos; PP, cun 38,31%, goza
dun rutilante 42,28%. Son
pois, os dous principais partidos estatais os que están desproporcionadamente sobrerrepresentados no Parlamento, grazas á Lei Electoral... A

explicación é sinxela. O distrito electoral é a provincia,
onde, na maior parte dos casos, tan só se compite por tres
escanos. A Lei D’Ont fai que,
polo xeral, o partido máis votado leve dous, e o segundo
clasificado, o outro (...). Así
que Vázquez leva razón: a
Lei Electoral é inxusta. Pero

Javier Moreno, director de
El País, critica con dureza os
presidentes español e catalán
nun artigo que o seu periódico publicaba o 22 de novembro. Moreno cualifica de “pesima xestión” a que “do proceso de reordenación territorial necesario para construír a
España do século XXI fixo o
presidente Rodríguez Zapatero” o que, na súa opinión,
“proporcionoulle, sen dúbida
algunha, pólvora de sobra” á
dereita. Tamén cualifica de
“absurdo” o “debate identitario (nación si ou non) ao que
deu pe un Goberno tripartito
en Cataluña organizado para
conseguirlle a presidencia da
Generalitat a Pasqual Maragall pese a que perdeu as
eleccións de 2003”. Moreno
apunta tamén que “tras extenderse por outra autonomías, o desaguisado ameaza con
sucederse a si mesmo en Cataluña esta semana para, de

novo, convertir en presidente
da Generalitat o líder dos socialistas cataláns, José Montilla, que no canto de dimitir
tras perder o seu partido cinco escanos e case un 25% dos
votos nas últimas eleccións,
preferiu volver a asociarse
coa formación que tivo que
ser expulsada do Executivo
catalán por facer imposíbel o
consenso sobre o novo Estatuto”. O director de El País
apunta tamén que a dereita
está a agardar “que o poder
lle caiga de rebote se Zapatero sufre un accidente suficientemente aparatoso antes
das vindeiras eleccións”. Moreno xulga, a este respecto,
que “ninguén pode asegurar,
visto o rumbo e as manifestas
incapacidades de xestión en
certos temas clave do presidente e non poucos ministros,
que isto non vaia suceder”.♦

O 67%
dos vascos piden
que se respecte
o dereito
de Euskadi
a decidir
O último barómetro de opinión realizado no País Vasco
sinala que o 67% da poboación está de acordo con que
“ao final do proceso de negociación se respecte o que a sociedade vasca decida, seña o
que seña”. O 55% considera
que “ademais da desaparición
da ETA a paz debería implicar cambios socio-políticos”
(La Vanguardia 13 novembro). Por outra parte, o 85%
dos preguntados móstrase esperanzado polo diálogo coa
ETA, unha porcentaxe que ascende ao 90% entre as persoas de entre 30 e 45 anos.♦

AXENDA A NOSA TERRA
25 euros

Da arte...
da natureza
galega.

07
ano

Pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.
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Pechar Vigo
ao mar
X.L. FRANCO GRANDE

P

echar Vigo ao mar é algo que se vén facendo
de maneira eficaz nos
últimos tempos. Abonda, para
comprobalo, con poñernos
diante do Club Náutico, e non
é posible imaxinar desfeita
maior: o edificio da Xunta,
para dar exemplo e non ser
menos que o do Concello, a
monumental morea de
material da construción diante do Club Náutico, un edificio en construción á dereita
do da Xunta, outro onde estaba Sanidade Exterior… Todos
como destinados a pechar o
mar de Vigo.
Se alguén se propuxo desfacer Vigo, convertelo nun estafermo urbanístico, facelo
verdadeiramente feo e á marxe de toda a razón, de certo
que o con seguiu. E, polo que
se di, hai máis proxectos
semellantes. ¿Retirouse ou segue adiante aquel que tanto
alporizou os veciños do Paseo
de Alfonso de meterlle diante
dos ollos, ocultando parte da
ría, un manchón de cemento,
monumento á especulación e
ao mal gusto? Supoño que seguirán sen durmir tranquilos.
Unha cidade privilexiada
pola natureza, que ben podía
ser única no mundo e que tivo
un pasado urbanístico tan senlleiro en Galicia –século XIX
e os trinta e seis primeiros
anos do XX–, pois a estética
urbana do Vigo deses tempos
aínda hoxe está proclamando
a súa singularidade, fómola
convertendo na cidade antipática que é, na cidade case
inhabitable dos nosos días,
nun exemplo de urbanismo
rexeitable, nunha cidade fea,
antiestética e irracional.
Paréceme que, para explicalo, non abonda con botarlle
as culpas á especulación (por
máis que en boa medida ela
subliñou a disparate), nin
tampouco á xeral degradación
cultural e intelectual que se
espalla polo noso mundo moderno como unha negra sombra cada vez de máis
dimensións ameazando con
envolvelo todo, nin á incuria
dos nosos gobernantes, se ben
estes demostraron o pouco
que Vigo significaba na súa
escala de valores –no caso de
que tivesen algunha.
Coido que leva razón
Carlos Oroza cando filosofa
comigo e me di que, aquí, a
xente lle ten noxo a todo o
que sexa beleza, sentido estético e cultura. E que por iso
mostra un noxo especial
polas arbores. Pode que leve
razón, porque, polo que se
ve, hai un consenso xeral en
sentirse a gusto nunha cidade
cada vez máis badoca, menos
estética e máis inhabitable,
dominada por unha sorte de
complexo colectivo que leva
a odiar os espazos verdes, a
beleza e a apertura ao mar.
Un feo complexo.♦

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Fernando Blanco
‘Non me preocupa a SEPI, é o goberno
central o que debe pronunciarse’
PERFECTO CONDE

Recentes declaracións do presidente da SEPI a respecto do preocupante futuro que se lle
pode presentar ao que foi a importante construción naval de Ferrol volveron remover
unhas augas que case sempre arrastran tras de si a polémica. O conselleiro de Industria,
Fernando Blanco, ten as ideas claras no tocante a este tema. “Presentamos un plano de
viabilidade e agora estamos traballando nun proxecto industrial para novas construcións que presentaremos na comisión na que están os empresarios e os sindicatos”.
Cal é logo o problema?
Primeiro, que ese proxecto
industrial que xa valora a SEPI
como falto de rigor non o coñece, o cal non deixa de ser sorprendente. Despois, por primeira
vez, recoñece xa que hai activos
ociosos aí, algo que até agora
tampouco recoñecía. E logo que
se pronunciou co que pretende

que debe ser transformar iso nun
solo industrial. Para facelo solo
industrial non nos fai falta a SEPI. É unha concesión que se pode recuperar e veremos o que facemos con ela, porque a SEPI
nin pincha nin corta aí.
É optimista en canto a atopala?
Son optimista a respecto de

que poidamos artellar un proxecto industrial con empresarios,
navieiras e xente do sector naval.
Outra cuestión é que actitude vai
tomar a SEPI.
Nun futuro cercano que vai
pasar?
Neste momento hai carga de
traballo e isto permítenos planificar con tempo. Hai que buscar

unha solución para unha superficie que ten un alto valor e que
non se utiliza ou está infrautilizada e deteriorándose cada día
que pasa. Nós cremos que hai
campo no sector naval. É o que
presentaremos en febreiro. O
que, dende logo, non é futuro é o
de agora e, ademais, hai que
lembrarlle á SEPI que se comprometeu no 2004 a presentar un
proxecto industrial. Onde está
ese proxecto? Alguén llo debería
preguntar. Ninguén sabe nada
dese proxecto porque non existe.
Podería resumir as ideas
básicas do proxecto que presentará en febreiro?
Non podo porque teño un
compromiso coa comisión de
presentalo alí. É un proxecto industrial para novas construcións.
Estará listo na segunda quincena
de xaneiro.
Cales son os obxectivos
principais do goberno galego?
Que Ferrol debe industrializarse non só co sector naval. Hai
que apostar por outras cuestións.
Por iso nós estamos buscando
tamén empresas que acepten ir
para alí. Imos fundar o Centro
Tecnolóxico do Naval para darlle vida e capacidade a Ferrol,
pero o sector naval é unha parte
importante que haberá tamén
que aglutinar, crear un consorcio
para mellorar o seu funcionamento do mesmo xeito que fixemos en Vigo. E logo que no sector naval hai un compromiso
que debemos cumprir dende o
punto de vista de que hai estruturas para refacelo. Por aí teñen
que ir os tiros. En todo o caso,
en canto a iso, se presentan outro plano real, que manteña a actividade económica e a actividade industrial, estudarémolo. Eu,
pola contra, non desboto ningún
plano que axude a mellorar a situación de Ferrol. Ao que non
estou disposto é a ser cómplice
nin reincidente no que é o desmantelamento de Ferrol sen
máis. Coa miña complicidade e
co meu silencio que non conten.
O momento é bo para encarreirar este proxecto dentro da
política económica europea?
É o momento acaído para
planificalo porque neste momento hai unha carga de traballo que pode eliminar tensións.
Ademais, as cousas hai que planificalas con tempo e con certo
sentido. Eu creo que é o momento de facer esta planificación. Poñer sobre a mesa proxectos neste sentido para que se
coñezan, se valoren e se poidan
aplicar de cara ao futuro. O proxectos que nós estamos defendendo, aínda que o aprobaramos de forma unánime, precisa
un tempo de desenvolvemento.
Ademais, a SEPI ten uns compromisos asinados que terá que
cumprir. Entre eses, planos de
industrialización. Ao presidente
da SEPI convidámolo á comisión, remitímoslle o plano de
viabilidade anterior, e se non
participa, aínda que fose para dicir que non, é porque non lle dá
a gana a pesar do compromiso
que tiña adquirido. E que tanmpouco pense, en todo caso, que
ten el só a capacidade de deseñar
isto, posto que temos competencias para tomar decisións en caso de que non se leven adiante
os proxectos da maneira en que
estaban comprometidos.♦
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Policía e
prostitución
XOSÉ MANUEL SARILLE

H

ai unha semanas, o
Goberno galego aprobou o proxecto de Policía de Galiza, unha
institución que se fará
realidade cando o Parlamento
galego ratifique a proposta.
Entre as funcións do futuro
corpo figura que será
competente no relacionado
con delitos contra a liberdade
sexual, menores e violencia
no ámbito familiar.
A sociedade actual ten
moi presente e pretende loitar
activamente contra a violencia
que se exerce contra a muller
no contorno da familia e das
parellas. Estamos moi sensibilizados con este gravísimo
problema. Fálase moito
menos do abuso que se exerce
contra os menores, un
verdadeiro iceberg social ao
cal se lle dá pouca
importancia (igual que hai
anos á violencia contra as mulleres en parella) e que sen
dúbida é outra das
brutalidades principais nas sociedades ricas, como a galega.
No caso dos nenos a conciencia de vítimas é máis difícil
de desenvolver, o interese político por captar votos é nula e
as denuncias son escasas.
En calquera caso existe outro sector, tamén feminino, o
das prostitutas, que nin sequera
se menciona no proxecto de
lei, e sería pura demagoxia
considerar que están incluídas
no apartado dos delitos contra
a liberdade sexual, porque
todos identificamos esa parcela
como a relativa a violacións,
abusos sobre as compañeiras e
nunca como un asunto que
atinxa as escravas do sexo, que
non votan porque a maioría
son inmigrantes e tampouco
cotizan no mercado político da
simpatía sobre terceiros que
exerzan como grupos de
presión ou como votantes.
Vai para tres anos que houbo no Parlamento galego un
forte enfrontamento entre
colectivos que propugnan a
abolición da prostitución e outros que optan pola regulación
deste xeito de escravitude. Insólitas foron determinadas
intervencións dos grupos políticos, a favor e en contra, porque en ningún dos partidos fora antes debatido este asunto, e
os portavoces arrogábanse xa
que logo unha representación
que para nada posuían.
Algúns dubidarán de que
sexa o momento para debatelo
porque é unha pataca quente
de tal tamaño, mais o
inescusábel agora mesmo é
enfrontar o problema onde parece haber acordo, na
represión e desarticulación das
mafias e tugurios que operan
en Galiza, na consideración
pública dos gángsters como o
que son e na disposición de
medidas con saídas sociais
dignas para as vítimas. En nada diso se está a pensar.♦

Celebradas as asembleas comarcais, como analiza a XII
Asemblea que o BNG vai rematar o 2 e 3 de decembro?
Estou convencido que esta
asemblea vai marcar un antes e un
despois na historia do BNG. Chegou o momento de decidir. Xa non
vale quedar na casa ou seguir, simplemente, teorizando. Por iso lles
realizo un chamamento a todos os
militantes para que, conscientes da
necesidade de que o nacionalismo
avance, participen activamente no
plenario da asemblea.
Por que a cualifica como
histórica?
O nacionalismo galego ten
hoxe a maior representación institucional e a maior introdución social da súa historia. Esta asemblea
ten que servir para que o BNG
continúe co traballo de converterse na forza política maioritaria.
Capaz de liderar a sociedade e
gobernar o país. Esta vai ser a
asemblea da madurez organizativa da clarificación política e que
elixa un liderado para ao conxunto da organización. Neste senso,
vou presentar a miña proposta para a portavocía nacional.
Como será a candidatura
que vostede vai encabezar?
Vou presentar unha candidatura pola unidade e a estabilidade do BNG. Será candidatura
plural, aberta a todo o mundo e
na que pode estar todo o mundo.
Non estarán os que non queiran e
que prefiran presentar outra proposta utilizando o seu lexítimo
dereito como militantes.Vai ser
unha proposta construtiva.
Que opinión lle merecen as
outras candidaturas?
Xa dixen que teñen todo o dereito a presentarse. Tamén teño afirmado en máis dunha ocasión, nestas mesmas páxinas, que eu nunca
criticarei en público a ningún militante nin a ningún dirixente do
BNG. Teño o máximo respecto por
todas as propostas presentadas e
penso que o debate interno ten que
saldarse coa escolla da mellor proposta para o BNG. A miña será en
positivo e con carácter construtivo,
para darlle continuidade a un traballo que penso que vai por bo camiño. Fun electo portavoz na pasada
Asemblea Nacional e presentei un
proxecto a dez anos, o mesmo tempo que estiven na alcaldía de Allariz. O meu compromiso neses dez
anos era traballar para converter o
BNG nunha forza política maioritaria e o nacionalismo nun proxecto
político capaz de liderar o país. Levamos tres anos e penso que imos

Anxo Quintana
‘Esta ten que ser a asemblea
da unidade e a estabilidade’
AFONSO EIRÉ

Como actual portavoz nacional do BNG e referente dunha candidatura
“plural e integradora” que o presenta para recuncar no posto, Anxo Quintana desmigalla o proxecto de “estabilidade” que presenta na XII Asemblea Nacional, “cun horizonte de dez anos”, así como as cuestións máis
importantes da actualidade política, como a tramitación do Estatuto.
polo bo camiño. O nacionalismo
conta cun grao de representación
institucional e introdución social
como nunca foi quen de acadar en
toda a súa historia. A nosa chegada
ao goberno serviu para abrir moitas
portas e derrubar moitos muros que
até o de agora estaban pechados para o nacionalismo. Agora é cando o
BNG se pode converter no proxecto político referencial para todos os
galegos que pensan en galego e que
colocan a Galiza por diante de cal-

quera outra cousa. Ese ten que ser o
obxectivo do nacionalismo na Galiza. Ese é o obxectivo da candidatura que eu encabezo.
As catro listas
Malia aos chamamentos de integración semella que van
presentarse catro listas. Está o
BNG en crise?
Nada máis lonxe da realidade.
O que significa é que hai compro-

miso, participación e transparencia. Todo o mundo que queira
presentar a súa alternativa pode
facelo e conta co respecto do conxunto da organización. De todos
os xeitos, creo que é importante
que o debate se produza en termos construtivos. Por iso non
considero positivo que existan
descualificacións públicas entre
compañeiros. A xente, é non só a
militancia, o que quere ver é un
BNG unido e disposto a liderar o

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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país. Eu non podo descualificar a
ninguén. Preséntome por que
penso que lle podo dar algo positivo ao BNG, e creo que os demais tamén o pensan así.
Pero acúsano de pretender
desnaturalizar o que historicamente foi o BNG.
O BNG é unha forza política
singular, cunha estrutura frontista
que se basea fundamentalmente na
participación dos seus militantes.
É así e así vai seguir sendo. Penso
que debemos estar orgullosos do
que somos. Partindo diso e do que
queremos seguir sendo, todas as
modificacións que fagamos vannos servir para dotarnos de mecanismos democráticos e de participación que aseguren a posibilidade de que todos os militantes non
só opinen, senón que participen
responsabelmente na marcha da
organización. Imos dotarnos duns
cambios organizativos que aseguren a unidade e a estabilidade do
BNG. Para que a voz do BNG sexa unha. O Bloque ten que ser unha forza política plural no pensamento pero unitaria na acción.
Imos conservar o noso modelo organizativo pero sumándolle todas
as modificación positivas para lograr uns organismos de dirección
eficaces. Estas son as propostas
que levamos a esta asemblea e as
que queremos que se aproben.
Pero vostede apoia que as
asembleas, a partir de agora,
se fagan por delegados...
O BNG vai seguir a ser a
mesma organización, como mesmo modelo frontista. O BNG non
é un partido clásico. Se por min
for, nunca o será. Se algo está en
crise en Europa como modelo de
participación cidadá son os partidos tradicionais. Nós dotámonos
dun modelo propio do que debemos estar orgullosos. O que é necesario é introducir modificacións organizativas que pulen pola participación real e non ficticia
dos militantes. Conseguir un modelo de participación máis democrático no que todo o mundo poida opinar de xeito real e efectivo.
Iso é o que pretendemos lograr
co modelo de delegados.
Pero fúrtaselle o dereito de
participar a todos os militantes.
Co modelo de delegados irá
ao plenario da Asemblea Nacional practicamente o mesmo
número de militantes que vai
agora. A diferenza é que agora
van a título individual e co novo
modelo os que vaiamos representaremos o conxunto da organización. Co cal será un modelo

máis participativo e máis dinámico e representativo.
Tamén lle critican que aposte por un liderado personalista.
O que quero ofrecer como a
miña proposta é un liderado responsábel. Acabáronse os tempos
nos que os liderados se utilizaban
para dicirlles aos demais o que teñen que facer ou non. Asumo as
responsabilidades que o liderado
outorga e quero exercelo mancomunadamente co conxunto do
BNG. Entendo o liderado como a
expresión dun traballo en equipo
e así desde logo o vou a exercer.
Outras veces afírmase que
é refén da UPG
O BNG está composto por un
25% de militantes que, ademais da
súa militancia no BNG, militan
noutros colectivos e partidos, e por

un 75% de militantes que son
independentes, quere dicir, non están adscritos a ningún grupo. Para
min todos son iguais, todos somos
BNG. Non pode existir nin exclusións nin demonizacións de ninguén. Esa é a proposta que é pretendo liderar. Teño para min o convencemento de que cando se critica en público ou se demoniza unha parte do BNG, sexa a UPG ou
calquera outra, o que se está é a
atacar o conxunto da organización,
facéndolle un dano importante.
Polo tanto, temos que evitar a todo
risco caer neses erros. O BNG non
pode interiorizar como propios argumentos dos nosos adversarios.
Temos que sentirnos orgullosos do
que somos, da nosa pluralidade e
marcar obxectivos comúns.
Pero, cales son os apoios da

candidatura que vostede vai
encabezar?
Vou presentar unha proposta
plural na que participan diversos
colectivos do BNG pero tamén
participará, maioritariamente,
xente independente co mesmo
rango de militante que calquera
outro que milite en calquera partido ou colectivo.
Ao día de hoxe xa está pechada esa candidatura?
Estarao respectando o prazo
estabelecido no regulamento, pero non coma un pacto cautelar,
senón que as conversas levaron a
definir obxectivos e políticas e,
mesmo a pór encima da mesa as
mellores persoas para levalas a
cabo. Pero, como é natural, permítame que non lle avance máis.
Levamos falando moito dos

temas organizativos, pero cales
son as liñas políticas principais
xa aprobadas polas asembleas
comarcais para discutir os próximos 2 e 3 de decembro?
Dan continuidade ao traballo
dos tres últimos anos nos que o
BNG foi capaz de pór perante a
sociedade o debate sobre o Estatuto de nación. Se non fose polo
BNG non se estaría dando na
Galiza e, a estas horas, existiría
un acordo entre as forzas políticas estatais que lle reportaría a
Galiza un Estatuto do corte do
valenciano ou andaluz. Se iso
non se dá e o debate do Estatuto
de nación está encima da mesa é
pola presenza do BNG e pola súa
liña política. Tamén pola intelixencia que o BNG demostrou
nestes últimos dous anos.♦

‘Apostamos por un Estatuto de nación e
non permitiremos un Estatuto de segunda’
O Estatuto semella que vai
quedar moi lonxe do ideario
do BNG.
O nacionalismo non se pode
colocar nunha postura testemuñal.
A visión do nacionalismo na Galiza ao día de hoxe non é a de agardar a ver qué Estatuto fan as forzas políticas estatais para argumentar o noso voto en contra. A
postura do nacionalismo hoxe é
traballar de cheo para que Galiza
teña un Estatuto de nación. O Estatuto que necesita e que se merece. Niso está a traballar o BNG.
Agora non serven as declaracións
de principios. É necesaria unha
política real, a que está facendo o
BNG. Non chegan as declaracións
de principios porque a experiencia
nos demostra que os cambios e as
melloras que se rexistran na sociedade galega como en calquera país, prodúcense se hai un pobo detrás. Se as propostas teñen unha
masa crítica e unha maioría social
que as ampare, de aí que temos
que combinar o mantemento dos
nosos principios con propostas
políticas construtiva dirixidas a
unha maioría social e que podan
ser asumidas e apoiadas por esa
maioría de cidadáns. Ese é o labor
político que está a realizar o BNG.
Neste momento formular unicamente unha declaración de principios xerais do nacionalismo e poñelos como coartada para saírse
do campo de xogo non favorece o
nacionalismo nin a Galiza.
Tamén hai críticas ao la-

bor do BNG no goberno.
O BNG no goberno é unha
novidade para o país pero tamén
unha novidade para o BNG. Hai
algo no que estou plenamento
convencido logo de ano e medio
no goberno: que tanto o conxunto
da sociedade como dos nosos votantes valoran como positivo a
nosa acción de goberno. Tamén
estou convencido de que os cambios estruturais que nos queremos
pór en marcha non serán posíbeis
se non contamos cunha organización política forte que nos apoie
no seo da sociedade. Polo tanto, é
necesario mellorar os mecanismos de coordinación entre a nosa
acción do goberno e o BNG. Temos que realizar toda a autocrítica necesaria para asegurar que esa
coordinacións e produza coa
maior eficacia. Posibelmente tanto a nosa experiencia como a novidade de gobernar nos levou a
acometer disfuncións neste campo. Temos que corrixilos de inmediato. Estou seguro que esta
asemblea vai servir para facelo.
Os cidadáns, incluídos
moitos militantes nacionalistas, tamén se queixan de que
non se olla un cambio real na
administración.
Tamén eu quixera ir máis de
présa en moitos cambios, pero a
paciencia tamén é unha virtude
revolucionaria. Debemos de partir da realidade de que contamos
cunha autonomía con competencias limitadas e cunha adminis-

tración máis limitada aínda; que
o BNG forma parte dun goberno
de coalición no que é a parte minoritaria; que na sociedade galega está instaurada unha cultura
política propiciada polo PP que
asemella que nos últimos 16 anos
na vez dun goberno existiu un auténtico réxime. Con todas esas
circunstancias, pensar que en ano
e medio se poden dar cambios estruturais non é real. Agora ben,
non imos perder o horizontes da
utopía, estamos no goberno non
só para xestionar mellor que os
demais, senón para realizar cambios estruturais a medio e longo
prazo. Se seguimos actuando como agora o facemos no ámbito
do goberno pero contamos con
toda unha organización unida detrás, disposta a defender as nosas
propostas de goberno no seo da
sociedade, estou seguro de que
acadaremos ese horizonte de liberación que nos marcamos.
Volvemos ao debate estatutario. Semella que quedou
atoado ou, o que sería peor,
que Galiza vai ter unha autonomía de segunda.
Estamos nun momento crucial. Todo o mundo ten que pronunciarse, xa non vale seguir mareando a perdiz. O único que está
a xogar con todas as cartas sobre
da mesa é o BNG. Tamén somos
os únicos que estamos realizando
esforzos de diálogo e flesivilización. Para min Galiza é unha nación e, polo tanto, diga o que diga

o Estatuto, seguirao sendo. Agora
non estamos a definir se é unha
nación ou non, senón o recoñecemento político que nos damos no
Estatuto. Unha vez que Catalunya
se definiu como nación, todo o
que sexa que Galiza non se defina
con igual rango, ademais de traizoar a nosa propia identidade, sería perder posicións dentro do Estado español. Esta é a realidade
que as forzas políticas estatais teñen que entender. O PP pode dicir
o que queira e meter no saco das
nacionalidades históricas a Andalucía ou o que lle interese, pero no
novo modelo territorial que se está a instaurar cos novos Estatutos,
Catalunya non é o mesmo que
Andalucía. Existe unha división
das nacións nas que está Catalunya e, sen dúbida, estará Euskadi,
agardamos que tamén estea Galiza e, logo, o resto das autonomías,
lideradas por Andalucía. Esa é a
realidade e a demostracións de
que Catalunya non é o mesmo
que Andalucía e que o PP votou
en contra do Estatuto Catalán e a
prol do andaluz. Temos que tomar
a decisión do que queremos ser e
non podemos optar por outra cousa que apostar por estar no vagón
das nacións, como lle corresponde. O que nunca vou permitir é
que Galiza perda posicións dentro
do Estado. Unha proposta que coloque a Galiza nun papel secundario a respecto das outras nacións do Estado nunca vai contar
co meu apoio nin co meu voto.♦
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Nos tempos
de Solchaga
CARLOS AYMERICH
Hai case vinte e dous anos, o 27 de decembro de 1984, o
goberno español cumpría o seu ultimátum e despedía
3.800 traballadores do naval na ría de Ferrol. Levábase á
práctica deste xeito o deseño feito por Carlos Solchaga,
ministro de Industria no gabinete de Felipe González, no
Real Decreto Lei 8/1983, do 30 de novembro, de reconversión e reindustrialización. España pagou no noso lombo o prezo do ingreso no Mercado Común. E non sería a
última vez, nin para Galiza nin para Ferrolterra que, en
reconversións posteriores vería como a ASTANO se lle
prohibía construír buques.
Convén lembrar algúns datos. En 1981, a poboación
de Ferrol ascendía a 91.764 persoas. Vinte e catro anos
despois, con dados do INE español de data 1 de xaneiro de 2005, apenas alcanza os 71.155 habitantes. Da-

‘Se o naval galego é público,
hai que reconvertelo.
Se é privado, hai que frealo”
quela, en 1984, o goberno español negouse a colaborar
coa Xunta de Galiza na xestión do proceso. Rexeitou a
oferta –política e económica– formulada daquela por
Carlos Mella, vicepresidente da Xunta e, con certeza,

nin tan sequera se dignou a abrir o seu “Libro Branco de
Mantimento e Desenvolvimento da Capacidade Industrial de Galiza”, no que se desmontaban as teses gobernamentais. Daquela non importou tripar o Estatuto de
Autonomía –nin se nomearon os representantes de Galiza nas empresas públicas obxecto de reconversión, tal
e como estabelece o artigo 55.1º, nin se respectaron as
competencias das institucións galegas en materia de industria– nin tampouco, por certo, a Constitución española que prevé, no seu artigo 131.1º, a participación de
Galiza na planificación económica estatal. Andando o
tempo, Carlos Mella foi candidato do BNG ao parlamento europeo. Lóxico.
A historia semella repetirse. Agora o nacionalismo,
con presenza directa no goberno, promove un proxecto
industrial para reactivar o naval na ría de Ferrol, que
tenciona superar as trabas impostas ao estaleiro de Perlío nun momento de crecemento da construción naval a
nivel mundial, coa participación de capital privado galego e coa presenza da propia consellaría. Un proxecto
viábel que enxerga a construción e a reparación de buques e o aproveitamento dos terreos e instalacións que
hoxe ocupa ASTANO para outros usos industriais.
Mais mesmo antes da súa apresentación oficial, prevista para xaneiro, a SEPI descualificaba o proxecto de industria e negaba que Ferrol teña futuro na construción
naval. Sen razóns e sen alternativa. Quizais porque esta, centrada en levar o negocio a Sestao ou San Fernando, non é confesábel. Se o naval galego é público,
hai que reconvertelo. Se é privado, hai que frealo. O
mesmo que nos tempos de Solchaga.♦

Lugo
A de Lugo caracterízase máis
por ser unha provincia de contrastes, de feitos curiosos que
non deixan de sorprender sobre
todo cando se lles contan a xentes doutros lugares.
A Mariña, lugar tranquilo por
excelencia, onde acudía no verán
unha gran parte de lucenses a veranear de realugueiro nas casas
dos propios lugareños, máis uns
cantos madrileños como se lles
chamaba aquí a todos os que non
fosen galegos, viuse asediada polos construtores, en gran medida
polos máis grandes do Estado.
Estes industriais decatáronse de
que o noso litoral podía ser unha
bicoca agora que, co quentamento da terra, cada vez fai máis calor polo sur onde, ademais, a avalancha de xente se fai insoportábel en certas datas do ano.
Decontado, moitos concellos
comezaron a dar licenzas de
construción a todo trapo mentres
que aos alcaldes se lles enchía a
boca falando de progreso e vantaxes económicas para as súas
localidades.
O desmadre chegou a tal extremo que xa se falaba de marbellización da Mariña luguesa. Así era
até que a Xunta, hai uns días, decidiu atallar polo san e suspender as
licenzas en Barreiros, para frear un
urbanismo insostíbel. Segundo
Política Territorial, a normativa
agora suspendida consolidaba un
modelo territorial descontrolado.
A consellaría engade amais
que non está garantida a prestación dos servizos básicos para os
novos edificios e que as normas
urbanísticas son incompatíbeis
cos valores naturais en tanto que
o alcalde de Barreiros, do PP, ve
persecución institucional pois,
segundo afirma, todo é legal.
Como contraste a todo iso,
segundo o Anuario Económico
publicado por La Caixa, o 78 por
cento dos concellos da provincia
de Lugo perdeu capacidade de
consumo e só 15 municipios
conservan o nivel de gasto que
tiñan no 2000, aínda que iso se
deba ao descenso de habitantes.

Contrastes
ANTÓN GRANDE

A Xunta suspendeu o plano urbanístico de Barreiros, na Mariña nas mesmas datas
nas que se coñece que o consumo descendeu na maioría dos concellos da provincia.
Así as cousas, os construtores,
tanto os da Mariña como os do interior, non deixan de levantar edificios mentres que en Lugo capital xa se fala de miles de pisos
que se atopan nestes intres deshabitados, o que fai pensar que a
burbulla inmobiliaria que se está

Guisa e Napo

a producir nesta provincia, como
posibelmente noutras moitas, poida rebentar dun día para outro,
que a baixada no prezo dos pisos
sexa espectacular e o que pode resultar máis choqueiro: que moitos
bancos se convertan en inmobiliarias ao facerse con numerosas

UXÍA E BRAIS

vivendas procedentes daquelas
persoas que non poden facerlles
fronte ás hipotecas.
Claro que todo isto, de momento, semella preocupar non
moito pois aos políticos, excepto
aos especuladores do tixolo, o
que máis lles vén preocupando

agora son as próximas eleccións
municipais e a precampaña na
que andan inmersos. Pero tamén
neste caso temos un curioso contraste pois mentres un sector do
PP, o que se podería chamar oficialista, xa comezou a moverse a
a manter xuntanzas con diferentes
colectivos, o presidente da Deputación anuncia que el non é dos
que di a todo que si e que, polo
tanto, non vai facer campaña porque non se identifica co PP actual.
Mentres, moitos seguen agardando por esas misteriosas listas
de independentes e veciñais que
poden ser a gran sorpresa. De
momento, gardan silencio.♦

Subliñado

Cando mandan tema
LOIS DIÉGUEZ
En Marbella saiulle un furuncho aos partidos españois e axiña tocaron a rebato para que o tema do urbanismo se espallase ao territorio “nacional”. Así que nós non somos excepción e sufrimos agora a dose que nos toca. Como se isto fose un problema detectado
onte. Como se non soubésemos o que pasa desde hai ben anos –curiosamente desde que entramos na Comunidade Europea– na nosa
longa e envexábel ribeira marítima. Toca, por tanto, falar de urbanismo para tapar así outros graves problemas do PP e do PSOE.
Pero nós non queremos armar un zunido que nos leve a atallar as
causas reais do urbanismo da rapina. Son as mesmas de todos os
outros problemas económicos. E das Leis que nos rexen, aprobadas precisamente polos que antes mencionabamos. Lembran a lei
de Grandes Cidades entregándolle o poder local ás grandes empresas (tamén do urbanismo)? As das corporacións, eliminando a
presenza dos partidos da oposición dos órganos de goberno onde
se cociñan as substanciosas operacións, ou os poderes absolutos
que como un rei feudal toma o alcalde? Onde quedaron a democracia, a participación ou o poder público? E lembran as leis do urbanismo que axudan tamén as operacións especulativas? Onde se
viu que un axente urbanístico sen funcións públicas nen elección
democrática teña poderes mesmo para expropiar? Que base económica colectiva temos hoxe os cidadáns fóra da puramente urbanística? Onde ficaron as nosas fábricas? De que podemos vivir?
Para que serven as terras dos nosos labregos abandonadas pola forza? Que tipo de entradas económicas teñen os concellos fóra das
puramente urbanísticas? E por fin, quen elabora e controla os Planos Urbanísticos senón os mesmos construtores que son os que realmente nos rexen ? Digamos, en fin, que uns polos outros, a casa
segue destruíndose sen que nos importe grandemente. E, como
sempre, os criminais continúan a enriquecerse.♦
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Pablo Padín
‘O noso obxectivo é entrar nas deputacións
da Coruña e Pontevedra’
RUBÉN VALVERDE

Foi conselleiro de Sanidade durante o Tripartito (1987-1989) por Coalición Galega. Anteriormente fora concelleiro pola UCD no concello vigués. Logo de varios
anos fóra da política volve para presidir o proxecto Terra Galega, un partido que
se autodefine como nacionalista de centro, malia non dar batalla polo recoñecemento estatutario de Galicia como nación e por unha defensa clara do idioma.
Por que xorde Terra Galega?
Xorde da idea dun grupo de
persoas que pensamos que existe
un espazo político de centro dereita nacionalista que ninguén
ocupa e que hai anos estaba representado por Coalición Galega, á que moitos de nós pertencemos. Había anos tiñamos 11
deputados en Galicia, cando o
Bloque era aínda un partido marxinal. O BNG non representa
eses votantes nacionalistas de
centro. Tamén podemos acaparar
votos procedentes doutras opcións galeguistas. Despois das
últimas eleccións municipais decatámonos de que había unha serie de partidos e grupos independentes que tiñan representación e
outros que foron laminados pola
subida do PP do 3% ao 5% para
obter representación. Incluso foron prexudicados polos medios
de comunicación que cobran o
duplo a publicidade política que
a demais publicidade, o cal beneficia os grandes, que son os que
máis capacidade de financiamento teñen. Por todo isto xorde
Terra Galega, a partir da unión
do CDI na zona do norte da Coruña, de Iniciativa Galega en Lugo, Coalición Galega en Ourense

e posteriormente outros grupos
independentes de relevancia, como Independentes de Narón
(Xoán Gato).
Nestes momentos Terra Galega ten catro alcaldías e sesenta e dous concelleiro. Cal é o teito que se marcan de cara ás vindeiras eleccións municipais?
Queremos acadar poder para
darlle solución aos problemas
dos cidadáns. Queremos acadar
varias alcaldías e entrar nas deputacións da Coruña e Pontevedra. Temos opcións claras no primeiro caso e algo menos no segundo. En segundo lugar queremos ter capacidade de decisión
en máis de trinta concellos. Se
acadamos esa representación temos partido, senón o imos ter
moito máis difícil.
Defínense como nacionalistas e non embargante márcanse como obxectivo entrar nas
deputacións?
Estamos de acordo con que
desaparezan. É algo obsoleto, que
non ten sentido e que non están
conectadas coa realidade do país.
Pero mentres estean hai que aproveitalas para cambiar pouco a
pouco o sistema. Está claro que as
normas están para cambialas, in-

cluíndo a Constitución, cando non
se adaptan aos tempos. Pero mentres tanto hai que aproveitar as deputacións como instrumento.
Falaron con Manoel Soto,
líder do Partido Galeguista,
para que entrase en Terra Galega?
Obviamente aínda sendo algo distintos, somos dous partidos que aspiramos a ocupar o
mesmo espazo. Coido que Manoel Soto, ao que lle fixen oposición na primeira corporación viguesa, é a persoa máis preparada
do concello de Vigo e falaremos
co PG para poder ter opcións de
formar unha coalición de cara ás
eleccións municipais. Como tamén podemos falar co PNG ou
calquera outro partido que sexa
de centro e nacionalista.
Pedíuselle a entrada no
partido a algún descontento do
PP, como Xosé Cuíña ou Fernando Rodríguez Corcoba?
Nós non falamos con ningún
membro do PP, porque non temos
nada que ver con ese partido. Obviamente algúns deles manifestaron a súa galeguidade e a súa maneira de entender o país, pero nós
non queremos quedar aí. Nós non
somos galeguistas, somos na-

Anxo Louzao coa ministra de Educación. O secretario xeral da CIG Ensino,
Anxo Louzao (esquerda), e o membro da Executiva desa forza, Duarte Correa, reuníronse coa ministra de
Educación o luns 21 de novembro en Madrid. No encontro, estes dous dirixentes nacionalistas sinaláronlle
a oposición do seu sindicato á proposta de Estatuto da Función Pública e reclamáronlle o acceso á Función
Pública dos interinos, ao tempo que rexeitaron o ensino da relixión. Tamén subliñaron que están en desacordo coa “política centralista e privatizadora” na Formación Profesional e demandaron máis recursos para
a aplicación da Lei Orgánica da Educación, así como o pago da débeda histórica en materia de ensino.♦

PACO VILABARROS

cionalistas. Queremos conquerir
para Galicia o que merecemos.
No noso documento fundacional
definimos o país como unha entidade nacional propia.
Entón apoian que se recolla
no Estatuto a palabra nación
para definir a Galicia?
Esa discusión paréceme unha
broma. A nós non nos interesa
entrar nese tema, porque non o
consideramos prioritario. Os
partido grandes están xogando
coas verbas. En Coalición Galega xa definiamos a Galicia como
unha nación. Isto non é discutíbel. Pero non hai por que armar
discusión por introducir ese termo ou non. Non é de recibo discutir por un articuliño ou por un
preámbulo. Non é discutíbel que
o somos e iso é independente de
que apareza ou non apareza.
Entón pensa que hai que
ceder sen máis neste aspecto?
Non se trata de ceder. Ninguén cuestiona se un é fillo da
súa nai.
Pero iso aparece tamén nun
documento.
Xa, pero non todo hai que recollelo nun documento. Cando
foi a discusión do Estatuto de
1981 eu participei representando
a UCD. Todos fixemos un exercicio de cesións naquel momento. Non nos enquistamos nunha
palabra ou nunha verbas. Iso é o
que hai que facer agora. Non se
sae das encrucilladas xogando
coas palabras. Hai que dalo por
sentado e pasar por riba.
En termos xurídicos non se
pode dar por sentado algo que
non se recoñece.

Non teño nada en contra de
que se poña que Galicia é unha
nación, pero non pasa nada se
non aparece ese termo, se ese é o
problema. Non hai que darlles
tanta importancia ás palabras.
Pero se non hai que darlle
tanta importancia ás palabras,
cal é o problema de que se recolla nación?
Pois que a Constitución española resérvase o termo nación para referirse a España e aínda que
non o apoiamos, isto é así. O problema é a falta de capacidade dos
partidos para buscar solucións.
Outro dos puntos polémicos é o de se debe recollerse o
deber de coñecer o galego. Que
postura ten Terra Galega?
Hai outros moitos puntos polémicos. Está claro que hai que
potenciar o galego, pero o que
non ten sentido é a obriga de que
todo sexa en galego. Hai unha
parte da sociedade galega que
non utiliza o galego e outros que
son bilingües. Polo tanto, coido
que nun Estatuto non hai que poñer cousas de máis. É mellor deixar cousas abertas e desenvolvelas en leis posteriores que permiten evolucionar máis rápido. Polo tanto, tampouco se pode discriminar o castelán.
Entón, deber de coñecer o
galego si ou non?
Pois penso que si, basicamente na administración pública. Pero iso non impide que unha
persoa preparada poida traballar
aquí por non coñecer a lingua.
Haberá cousas máis importantes.
Aínda así apostamos por protexer o galego.♦

O descanso eterno galeguízase
MARÍA OBELLEIRO
Todo o relacionado coa morte,
das esquelas ás lápidas, estivo
até hoxe baixo o, case, monopolio da lingua castelá. Unha proposta do deputado Bieito Lobeira e a actuación desde hai anos
do Concello de Redondela tratan de correxir esta situación.
Os datos revelan que só unha de
cada mil lápidas está en galego
nun país onde a maior parte dos
habitantes son galegofalantes. No
que atinxe ás esquelas, só o 3%
están redactadas na lingua galega.
A proposta de Bieito Lobeira
no Parlamento únese ás iniciativas
promovidas en diferentes concellos de Galiza para axudar a paliar
o déficit do galego no eido funerario. As dificultades coas que se
atopaban as persoas que pretendían soterrar os seus parentes en galego serán substituídas polas facilidades que outorgarán os concellos que integran a asociación
“Vieiro da Franqueira”. Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén,
Mondariz, Mondariz-Balneario, A
Caniza, Ponteareas e Covelo son
os concellos que se uniron para rematar co actual monopolio da lingua castelá no ámbito da morte.
Ademais dos concellos que se adheriron á campaña, outros tantos
manifestaron a idea de seguir as
liñas de actuación do colectivo.
O concello de Redondela foi
un dos impulsores de “Vieiro da
Franqueira”. Xosé González, secretario do colectivo e encargado
do servizo de Normalización
Lingüística deste concello, considera que a introdución do galego no ámbito funerario é algo
fundamental no país se quere-

concello están pechadas. Xaime
Rei expresou a súa vontade de
colocar unha placa conmemorativa para homenaxear os veciños
que empregaron como vehículo
transmisor o galego neste eido. A
placa xa foi colocada co gallo da
celebración do Día de Difuntos.
Eduardo Reguera, concelleiro
de Cultura en Redondela, destacou que a medida máis importante foi a proposición á asociación
de pompas fúnebres. Reguera
apuntou que mantivo unha reunión co colectivo para que lles
ofrecesen aos familiares dos falecidos a posibilidade de publicar
todo o relativo ao funeral en galego, “é a proposta máis interesante, xa que até o de agora só daban
a opción de facelo en castelán”.
A proposta de promover o galego na morte deixou a súa pegada
en Euskadi e en Cataluña, onde diferentes partidos políticos se interesaron polas medidas acadadas.
O negocio funerario en Galiza

X.E.A.

mos normalizar a lingua, “en Galiza os mortos viven ao lado dos
vivos”. González apuntou que,
de darse un cataclismo en Galiza, os arqueólogos deducirían
que non se falaba o galego ao
comprobar a escasa cantidade de
lápidas escritas na lingua propia.
Entre as medidas adoptadas
por este concello destaca a sub-

vención pública do 40% do coste
da lápida, sempre que non supere
os 300 euros. Para que os interesados poidan recibir a axuda débese cumprir unha condición, ao
menos tres frases da lousa teñen
que estar redactadas en galego. A
subvención non será tramitada
até o próximo ano, xa que as actuais partidas orzamentarias do

Os 30.000 galegos que falecen
cada ano alimentan un sector que
está composto por 900 funerarias
e outras empresas adicionais que
engloban dende os autocares até
as floristerías ou as imprentas.
Até o de agora non se deixan sentir as iniciativas no sector. Traballadores do eido funerario consideran que aínda é pronto, pero
que as axudas propiciarán un aumento do número de lápidas e
inscripcións en galego. Xacinto
Barreiro, propietario dunha empresa adicada á construción de lápidas, afirma que de todas as zonas nas que traballa, Redondela é
o lugar onde máis inscricións se

fan en galego. “De todas as lápidas que constrúo, máis do 4% están escritas en galego”. Barreiro
confirma que cada vez, máis persoas demandan que os seus traballos sexan en galego, “a semana
pasada de sete lousas que me encargaron, dúas foron redactadas
en galego”. Barreiro asegura que
non é a primeira vez que os redondeláns lle preguntan pola subvención anunciada polo concello.
En galego ou en silencio
O 30 de outubro de 2002, no concello de Redondela asinouse un
escrito notarial no que os interesados pedían seren soterrados en
galego. Os asinantes afirmaban, “
a lingua galega é a miña lingua, a
lingua do pobo ao que considero
pertencer e a lingua que quero
que me acompañe até a morte”.
A acta reclamaba que, chegada a hora do pasamento, os
familiares, autoridades relixiosas e civís e os servizos funerarios se encargasen de que todo o
relativo á morte fose escrito ou
lido na lingua galega. No caso
de que algunha das citadas persoas se negase, pedíase a intervención dos parentes e amigos,
“en caso de absoluta imposibilidade, que fagan que se me enterre en silencio”.
As propostas non só están recollidas en actas notariais, Xesús
Ferro Ruibal, María X. Anido
Silvosa e Carme Lamela escribiron un libro para romper a rutina
no uso do castelán. O libro, titulado Galegos de por vida, saíu
do prelo no 1998 e presenta modelos de necrolóxicas, inscripcións, lousas e recordatorios.♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

IX.- Da companhia familiar galega
NEMÉSIO BARXA
A Companhia familiar Galega foi uma das
figuras jurídicas indiscutiveis em todos os
estudos do direito civil foral galego; independentemente da opinión dos autores respecto da considerazóm de foralidade de
Galiza, todos coincidiam em considerar a
existência de esta instituizom como típica
galega. Tambem é das mais antigas ainda
que nom exista certeza da sua origem, desde os que consideram que é de origem celta até, os mais numerosos, que consideram
seu origem germánico, da época dos Suevos; em qualquer caso nasce do facto de
ser a familia, e nom o individuo, a titular
da casa (no caso dos montes em mao común também é o “vizinho com casa aberta”, é dizer, a familia, o titular do direito).
A instituizóm reflicte as peculariedades do
mundo e sociedades rurales galegas que
evoluiu com o cambio que na propria sociedade (que pasou de eminentemente rural e camponesa a vilega e urbana) e na
economía se produciu nas últimas décadas. O advogado Díaz Fuentes, notavel
tratadista nestes temas, enfoca a Companhia familiar baixo a perspectiva dos titulares da explorazóm que asociam nela a um
filho com a sua mulher para que vaian participando na gestiom e administrazóm e

gradualmente a asumam como continuadores na casa patrucial, baixo um regime
de colaborazóm familiar e de comunidade
de ganancias. Como vemos este concepto
enche de contido incluso moderno a figura jurídica que comentamos. Eu som um
entusiasta defensor da Companhia familiar
galega que permite uma continuidade na
empresa familiar (nem precisamente agrícola senom de qualquera clase) proporcionando estabilidade á relazóm societaria,
sem temores de mudanza de ideias ou de
propósitos de parte de uns ou de outros.
De aquí que critique a reduzom que a
Lei fai de esta figura restrigindoa para labregos ou explorazons pecuarias. A Companhia familiar galega da jogo para todo tipo de empresa económica e pode sustituir
com éxito as sociedades mercantis tradicionais para casos específicos. O artigo 157 define a companhia familiar galega como
aquela que se constitue entre labregos com
vínculos de parentesco para vivirem juntos e
explorarem em común terras, lugar acasarado ou explorazons pecuarias de qualquer
natureza pertencentes a todos ou a algum
dos reunidos. Para mim sobra a limitazóm
das pessoas que, pola sua professom, podem
constituila e do objecto ou tipo de empresa.

A proposta realizada e aprovada no III Congreso do Direito Galego ampliava o aceso á
instituizóm a aquelas pessoas que realizasem actividades de carácter industrial ou comercial e na que os seus membros trabalhasem para a casa ou para o grupo familiar.
Nom vou relatar os jeitos e modos de
constituizóm da companhia, mas fazer-ei
uma referenza ao conceito de “casar para a
casa”. A constituizom da companhia nom
precisa documentarse, excepto que o solicite qualquer integrante da mesma, ficando
constituida por qualquera dos modos ou
formas admitidos em direito; mas se um
parente do campones casa para a casa entendese constituida a companhia salvo pacto em contrario; e o proprio texto legal expresa que entende-se “casar para a casa” o
facto de se integrar o novo matrimonio ou
a parelha na vida comunitaria e de trabalho
do grupo familiar ja constituido. A destacar
favoravelmente na redazóm deste artigo o
facto de equiparar o “matrimonio” á “parelha”, naturalmente sempre que exista carácter de continuidade na relazóm.
Diziamos anteriormente como nom é
preciso documentar a existencia nem a
constituizóm ou nascimento da Companhia;
eu penso que deveria existir um registo de

estas asociacions para dar seguridade aos
componentes da mesma e incluso fronte a
terceiros. Uma sociedade que se pode constituir por simple acordo de vontades sem outro requisito semelha carcer de seriedade. A
Companhia deveria, para a sua constituizóm, exigir documento escrito (que nom
precisaria ser público) e registado num registo administrativo ad hoc para a sua publicidade e seguridade; ao ser um registo administrativo y nom precisar de documento
público em nada se encareceria o trámite.
A Lei regulamenta amplamente em catorze artigos esta importante figura, desde a
sua constituizóm até a sua extinzóm, pasando pola pormenorizazom dos que considera
bens sociais, a administrazóm da companhia e a sua modificazóm. Outra oportunidade perdida para adequar esta figura societaria ao evoluir dos tempos, da sociedade e
das proprias necessidades económicas.
Na seguinte entrega falar-ei do regime económico-familiar e a seguir das
sucesions.♦
Este traballo debería ter antecedido
o capítulo X, publicado no pasado número
1.244. A partir da semana que vén volveremos á
orde orixinal. Desculpen as molestias.
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Os xigantes europeos da confección teñen modelos distintos

H&M contra Zara
H. VIXANDE
A marca de confección e venda
de roupa sueca Hennes & Mauritz, coñecida como H&M, instalouse en Galiza hai uns meses
para facerlle a competencia á
súa gran contrincante: Zara.
De todos xeitos, as dúas cadeas
ofrecen produtos distintos e inspíranse en modelos diferentes.
Primeiro foi en Lugo e despois en
Vigo, pero de momento H&M
non desembarcou na Coruña porque unha man potentada comprou
todos os locais que lle interesaban
aos suecos. A chegada á cidades
galegas espertou expectación e os
comercios enchéronse de contado
de miróns e compradores.
Mais H&M non cumpriu todas as expectativas: nin resultou
tan barata nin tan moderna. Ademais, as súas prendas non teñen
a rotación de Zara, de modo que
ao longo da tempada non se renova tanto a exposición de roupa
para venda ao público.
Zara e H&M son modelos
distintos de negocio porque teñen unha forma de producir ben
diferente. Coñecida é a integración vertical de Inditex, a matriz
de Zara, e que consiste en controlar todo o proceso produtivo e
encargar a fabricación en obradoiros próximos, é dicir: Galiza,
España, Portugal e Marrocos. A
veciñanza permite a reacción rápida, a chamada produción baixo
demanda, a adaptación ao mercado para pór en circulación as
prendas que pide o público.
H&M en troques produce en
Asia, un continente demasiado
lonxe de Europa. Isto incrementa
o tempo para fabricar, de modo
que a actualidade do mercado
non pode ter o mesmo peso. En
contraposición, H&M inviste
máis en deseño que Zara, é dicir,
as súas prendas marcan máis tendencia que a compañía galega.
Esta opción ten os seus riscos,
porque implica a necesidade de
acertar. Zara, porén, só ten que
poñer o ollo no mercado e responder ás súas necesidades.
Desde hai varias temporadas,
un xersei negro de H&M con estrelas azuis aparece con puntualidade pendurado nas perchas da

A política de persoal de
H&M resulta chocante para moitos dos seus empregados na Galiza, non afeitos ao estilo nórdico
de “motivación” dos seus vendedores. Antes de entrar a traballar
e ao finalizar a xornada, é habitual que en H&M os dependentes
reciban unha arenga cuxo contido non dista moito dos que figura nos manuais de autoaxuda.
Coincidencias

De momento H&M só ten tendas en Lugo e en Vigo. Inditex, por todos os recunchos do país.

sección de muller da compañía
sueca. Ten moito éxito, pero a
forza de vendelo resulta repetitivo: todo o mundo ten un. É mais,
este é un dos pecados de H&M:
o exceso de número de prendas á
venda por cada un dos seus deseños, o que converte ao comprador nunha persoa uniformada.
Zara foxe deste modelo e vende
menos unidades de cada prenda,
co que o risco de atopar alguén
coa mesma roupa é menor.
Por outra banda, non toda a
roupa de H&M resulta trendy, á
moda. Tanto Zara como H&M
fan distingos entre as súas tendas, pero no caso da firma sueca
é un pecado no que incorre máis.
Por exemplo, dos dous estabelecementos que ten en Vigo, un deles está peor fornecido. É mais,
aínda que realiza unha aposta
máis arriscada, tampouco trata

todas as tendas por igual. É unha
contradición: por unha banda
ofrece as prendas moi repetidas e
por outra distribúe algúns dos
seus mellores produtos en estabelecementos escollidos.
Un exemplo é a colección que
deseñaron para H&M nesta tempada os alemáns Viktor and Rolf,
que non sae á venda nas cincuenta tendas que ten a compañía sueca en España. Só estará presente
en dez delas, nas cidades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao e
Valencia. Ese afán de exclusividade que deixa á Galiza marxinada xa motivou un enfrontamento
entre H&M e outro deseñador
contratado polos suecos. Tratábase de Karl Lagerfeld, que fixo unha colección para H&M en 2004
pero non conforme coa política
de venda da súa colección o deseñador de Chanel rachou a súa re-
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lación coa cadea. A decisión de
H&M de limitar a venda da colección a determinadas tendas
non casaba coa popularización da
moda que aseguraba pretender a
compañía de confección e pola
que Lagerfeld aceptara facer unha
colección especial.
Política de persoal
As diferenzas entre Zara e H&M
non se limitan á cuestión do modelo de negocio ou o tipo de roupa, a xestión do persoal tamén
distingue as dúas compañías. Por
exemplo, H&M paga mellor aos
empregados das súas tendas pero
Zara dá moitas máis facilidades
para a promoción interna. De feito, un dependente dunha tenda
pode chegar a altos postos de
responsabilidade en Inditex, por
enriba dos deseñadores.

No que si coinciden as dúas empresas é no coidado de que os seus
fornecedores non empreguen políticas de persoal que impliquen a
explotación dos traballadores. As
veces que saíron á luz pública casos de abusos sobre os empregados, as respectivas compañías interviñeron e corrixiron a situación
de contado. Non é que en Marrocos ou en Asia os salarios que cobran os traballadores dos fornecedores de Zara e H&M sexan iguais
que os de aquí; son inferiores, pero
a capacidade adquisitiva deses cartos é semellante a un soldo maior
no noso país. A explotación do terceiro mundo é en moitas ocasións
máis un mito que unha realidade.
Por outra banda, a proliferación de
situacións de abuso relacionadas
con estas multinacionais sería problemática para elas. Cómpre ter en
conta que unha campaña de denuncia contra Zara ou H&M causaría
tantos prexuízos económicos que
resulta máis rendíbel evitar situacións de explotación dos traballadores dos obradoiros do terceiro
mundo que traballan para elas.
Ao igual que no capítulo do
persoal no terceiro mundo, a
cuestión dos materiais cos que se
fabrican as prendas é importante
no caso de Zara e H&M e aquí
hai outra coincidencia. É case imposíbel o uso de peles por exemplo de crocodilo nos seus complementos. Non se trata dunha cuestión económica nin dunha política
de aforro de cartos, senón de evitar campañas das entidades conservacionistas, que sempre teñen
os ollos depositados en grandes
multinacionais como estas dúas e
que son máis febles cando se trata de enfrontarse a campañas de
desprestixio.♦

MANUEL CAO
Do manexo da axenda política xeral podemos deducir un afastamento do debate político respecto do núcleo fundamental das
diferenzas en política económica. Coa caída do muro de Berlin
esvaeuse calquera atisbo, aínda que simbólico, de alternativa ao
mundo occidental de xeito que a globalización do sistema capitalista xa abarcou todo o planeta, quedando illas que non son
máis ca grupos e elites que se resisten a cederen parte dos seus
privilexios mediante o uso da violencia interior e da manipulación mediática. Foron emerxendo, así, valores como a etnia, relixión ou os costumes como elementos diferenciais arredor dos
que se está enlear o debate global (choque, guerra ou alianza de
civilizacións) con grupos de intereses particulares que recollen
unha ou outra bandeira para acadaren mellores posicións na
asignación e captura de recursos no mercado global.
Na actualidade, boa parte das decisións en materia económica fóronlles furtadas aos axentes político-institucionais nacionais sendo institucións como o Grupo dos Oito, a Organización Mundial de Comercio, o Fondo Monetario Internacional
ou as empresas multinacionais os axentes clave que elaboran e
poñen en marcha de facto os deseños e medidas en materia de
política económica que deciden o principal das dinámicas político-económicas do noso tempo. Na UE, os Estados non teñen
capacidade na política monetaria e en política fiscal existe unha
tendencia á homoxeneización con lugares de sombra implicitamente aceptados debido a que cumpren unha función relevante
no sistema económico europeo. Probabelmente, en España son
as comunidades autónomas e os concellos as institucións onde
a marxe de actuación é aínda significativa en asuntos relacionados co benestar social, calidade de vida, urbanismo, educación
ou saúde en tanto que foron servizos cedidos polo Estado nos
que a implementación das políticas é máis importante que uns
deseños globais comúns ou semellantes en todos os países.
Neste contexto, as opcións que ofrece o debate político en
España artéllase arredor de temáticas nas que está ausente calquera cambio real na política económica e, así, non son perceptíbeis diferenzas importantes entre uns e outros gobernos pois a
axenda vén marcada polo ciclo global, pola inserción na economia internacional e polas directrices emanadas das institucións
comunitarias. Esta situación pode verse no divorcio entre as claves explicativas da dinámica económica española e as liñas do
debate político. A economía española está a medrar a unha taxa
superior ao 3% asentada principalmente na man de obra barata
inmigrante, na dinámica asombrosa do sector construción e no
incremento do consumo. Dos tres factores a clave está na inmigración que deprime de facto o salario real, permite competir en
prezos en sectores sometidos á competencia e potencia o consumo e a demanda de servizos básicos. Todo isto sen apenas
competir cos grupos autóctonos que parasitan a burocracia e cos
sectores máis protexidos. É curioso, pero a febleza das institucións formais e a enorme importancia das institucións informais
permite integrar costumes e comportamentos que institucionalizan a dupla moral como sistema de xestión e regulación dos
asuntos públicos e privados. A potencia da economía somerxida
e o descontrol urbanístico poden ser moralmente reprobábeis
pero son a clave do crecemento da economía española. Talvez
por iso o debate político tende a centrarse en asuntos colaterais
orientados a captar a atención e o voto duns cidadáns que cada
vez perciben con maior nitidez o afastamento dos seus problemas cotiáns da axenda política formal. O aumento da abstención
e a desafección dos partidos políticos é unha consecuencia lóxica que só se ve interrompida en momentos episódicos de paranoia gobernamental como o do segundo Goberno Aznar.♦

Comezaron en setembro e rematan a fins do 2007

A CIG sobe, a UGT mantense e
CC OO baixa nos primeiros
compases das eleccións sindicais
H.V.
Os catro meses do proceso de
eleccións sindicais indican
que a CIG podería desbancar
a CC OO no segundo posto
da representatividade do país, por detrás da UGT. O proceso aínda vén de botar a andar e concluirá a fins de 2007.
A tendencia dos catro primeiros
meses de eleccións sindicais indica que a UGT mantense como
primeira forza sindical do país.
Con lixeiras subas e baixadas
nas comarcas, o saldo para esta
forza non é positivo nin negativo. Rexistra incrementos en Santiago e na Mariña, reducións en
Lugo, Ourense e Pontevedra e
mantense en Ferrol e Vigo. O resultado é de consolidación cunha
cativa tendencia á alza do 0,1%.
O sindicato gañador é a CIG,
que sube na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e mantense en Santiago, na Mariña e en
Ferrol. Non descende en ningunha
comarca. Hai ascensos moi significativos como o da Coruña (o
2,3%) ou Pontevedra (6%). En Vigo, onde é primeira forza, sube un
1,6%. En conxunto, o incremento
é para os nacionalistas do 0,5%
O gran perdedor de momento
é Comisións Obreiras, que só
consegue subir en Lugo o 1% e
manterse en Pontevedra. No resto das comarcas baixa. É relevante a redución do 4% tanto en
Santiago como en Vigo. O cómputo total establece un descenso
do 0,6% para esta central.
Por sectores, o incremento da
CIG é importante na alimentación, construción, metal e banca.
O cómputo das eleccións do ensino, onde a CIG é a primeira
forza con diferenza sobre todas
as demais, consolidará a tendencia á alza dos delegados atinxidos por este sindicato.
En compañías onde os nacionalistas partían con dificultades como Día, os resultados foron moi positivos. Noutros, onde
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xa se prevían unhas cifras que
favorecían a CIG, como Indugasa ou Alcampo, confirmáronse as
previsións.
Onde os nacionalistas están a
piques de converterse na primeira
forza sindical do país é no metal.
Neste sector dominan a comarca
de Vigo, puntal da actividade do
metal galego, e nesa cidade agárdase un ascenso, con mellores resultados que os actuais.
Polo tamaño das empresas, a
UGT ten máis base nas pequenas e
a CIG nas grandes. A secretaria de
Organización da CIG e responsábel da coordinación das eleccións
sindicais desta central, Consuelo
Martínez, indicou que “existe unha belixerancia moi forte contra
nós, por iso cústanos máis entrar
na pequena empresa, onde moitas
veces as listas están pactadas e hai
máis candidaturas de empresa; nas
grandes, onde o voto é máis libre,
está menos controlado, nós obtemos mellores resultados”.
Este dominio da CIG nas
grandes empresas ten unha excepción senlleira: Citroën, onde o
Sindicato Independente de Traballadores de Citroën vén de gañar
as eleccións sindicais, aínda que
reduciu un pouco a ampla distancia que a separa do resto das for-

zas. “Aí imos medrando aos poucos, xa sabemos como é Citroën”,
dixo Consuelo Martínez.
En xaneiro acelérase o proceso
Aínda que se percibe un incremento da CIG nas eleccións sindicais, un descenso das CCOO e
unha consolidación da UGT, a
parte definitiva do proceso está
por iniciarse. No mes de xaneiro
é cando comezará a tomar forza
e continuará así durante os primeiros meses do ano até o verán,
cando se producirá unha ralentización do proceso, para en setembro encarar a recta final, que
concluirá co ano.
Proba de que o proceso aínda
ten que tomar un impulso definitivo é que de momento teñen que
producirse as eleccións na Administración, na sanidade e nas grandes empresas. Nos tres casos, trátase de sectores importantes, cun
número elevado de traballadores
e, daquela, de delegados elixidos.
De todos xeitos, a tendencia marcada nos inicios do proceso parece
difícil de rachar e con posibilidade
o resultado converta de novo á
UGT en vencedora, aínda que destas seguida da CIG e de CCOO como terceira forza sindical.♦
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O tripartit tenta amosar unha imaxe de unidade nas horas previas á investidura

Montilla prepárase para o goberno ‘real’
CÉSAR LORENZO GIL
O 23 de novembro comeza en
Barcelona o debate de investidura de José Montilla como
novo presidente de Catalunya. Malia os intentos dos dirixentes de PSC, ERC e ICV
por amosaren unidade, as
primeiras desavinzas fan prever unha lexislatura intensa.
Horas antes da toma de posesión
de José Montilla, o tripartito xa
se ve encerellado nas primeiras
polémicas. A principal, o anuncio unilateral de ICV de que será
Joan Saura quen asuma as competencias da Consellaría de Interior, unha das que máis poder desenvolverá na próxima lexislatura. Este adianto tomou por sorpresa a conselleira en funcións,
Montserrat Tura, que dixo informarse do seu relevo pola prensa.
Segundo os analistas cataláns,
Interior é un dos departamentos

José Montilla.

que maior importancia terán nos
vindeiros anos. A asunción completa das competencias de seguranza e tránsito por parte dos
Mossos d’Esquadra é unha oportunidade única para mostrar as
vantaxes da administración autonómica e de exemplificar o que
supón no nivel práctico que se me-

llorase o Estatuto de autonomía.
Esta obsesión polas cousas
tanxíbeis centrará a meirande
parte das políticas catalás, unha
vez superada a época de transición cara ao novo Estatut, marcada a lume polos debates sobre
a identidade nacional. O tripartito considera que a seguranza, a
sanidade, a vivenda e o avance
en infraestruturas e benestar deberían ser as principais pautas da
súa xestión de aquí o 2010.
Para conseguilo, o novo goberno de Montilla pretende impulsar o diálogo co goberno central para asegurar investimentos e
facilitar avances na cesión de
competencias. Ademais, resta por
saber se os tres partidos do goberno alcanzan un compromiso serio
sobre o reparto de obrigas entre
cada forza que supere as vellas
tensións da época de Maragall.
Desde o contorno de ERC
considérase que o peor inimigo do

primeiro tripartito foi a inxerencia
de Madrid e a “envexa” de CiU,
incapaz de asumir a perda do poder. Para os republicanos, aquelas
ameazas seguen vivas e poden facer moito dano nos próximos meses. A decepción de CiU por non
poder gobernar malia gañar as
eleccións e o desencanto do presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por non obter o
modelo de coalición que el quería
(CiU+PSC), parecen atrancos que
farán difícil deseñar un plano de
goberno unitario e eficaz.
Malia todo, desde o PSC responden que a aposta que se fixo en

común acabará dando resultados e
que se os tres partidos manteñen
unha idea común e firme diante da
sociedade e das outras instancias
políticas, será posíbel comunicar
esa idea de goberno de progreso de
cara aos cataláns. É por iso que o
discurso de investidura se escribiu
a tres mans (Montilla, Josep Lluis
Carod Rovira e Saura) e que se
busca en cada detalle un liderado
colexiado. O malentendido de Interior non é o mellor xeito de empezar unha carreira na que, como
ben di Montilla, hai demasiados
valados e non dá tempo a pular un
para encontrarse co seguinte.♦

CiU abre
a porta do diálogo co PP
Outra novidade para a próxima
lexislatura catalá podería ser o
achegamento de CiU ao PP. A
aposta de Mariano Raxoi por ensaiar políticas centristas –ben
puntuada pola última enquisa do
CIS– e o fracaso de Artur Mas na
negociación directa co PSOE para lograr un amplo acordo para o
goberno de Catalunya fan posíbel que o desencontro dos úlitmos anos entre ambas as formacións teña os meses contados.
Obviamente, Mas non vai caer
inmediatamente nas mans populares pero sabe que o escenario catalán volveuno deixar sen noiva e
con todas as portas abertas. O tripartito non só lle privou de alianzas na propia Catalunya con forzas
minoritarias senón que dificulta a
relación con Zapatero en Madrid.
Se hai meses parecía impensábel o
distanciamento entre o PSOE e a
federación nacionalista, arestora
parece improbábel que os cataláns
ensaien calquera tipo de acordos
cos socialistas no congreso dos deputados, menos aínda fórmulas

ROI CAGIAO

avanzadas de colaboración como
compartir o gabinete ministerial.
Ese desencontro obriga a novas
vías de influencia estatal e fai virar
os ollos de Mas cara ao PP. E no PP
esta aproximación tamén ten animosos partidarios. O primeiro, Josep Piqué, canso de “non pintar nada” no parlament, e antigo colaborador de Jordi Pujol (o ex president
fora o seu valedor cando José María Aznar o nomeara ministro de
Industria no 1995). O segundo, o
propio Raxoi, convencido de que o
actual illamento do seu partido é
un suicidio electoral de cara ás xerais do 2008. Se se mantiver aberto o conduto de comunicación entre ambos os partidos será porque o
propio PP deixaría definitivamente
atrás a ansia anticalanista e o herdo
do aznarismo. Se agora é momento propicio para crebar os valados
que os separa é tamén porque Zapatero vive intres de dificultade,
cun proceso de paz entupido, a microeconomía abalando e as enquisas rabuñando coas poutas na
cocorota do presidente.♦

GUSTAVO LUCA

A

reforma económica do
Vietnam ou Doi Moi
(renovación) que
privatiza parte da economía,
foi adoptada polo Partido Comunista cando na mesa do
país xa non quedaba nada para comer porque os norteamericanos bombardearan até o
derradeiro panasco de arroz e
o ultimo sistema de rego.
No ano da derrota norteamericana (1975) Richard Nixon embargou os 70 millóns
e algo de euros de crédito
que era todo o que lle quedaba ao goberno do Vietnam.
Parte dos acordos de paz
incluían algo máis de dous
mil millóns de euros de axuda occidental para a
reconstrución do Vietnam
carbonizado. Nixon e Margaret Thatcher miraron ben por
que non se pagaran.
A vinganza de norteamericanos e británicos pola derrota
foi feroz. Os EE UU
decretaron un bloqueo contra
o Vietnam semellante ao que
aplican sobre Cuba con prohibición absoluta de comercio
de produtos e materias primas.
O Banco Mundial saíu correndo dun proxecto para a
recuperacion de cultivos. A
vella Lei de Embargo Comercial para os Países en Guerra
(da Guerra do 14) foi resucitada polos poderosos perdedores
da guerra para lles prohibiren
ás ONGs o envío de alimentos
a Vietnam. Thatcher
convenceu a UE do embargo
do envío de leite en po para os
nenos do Vietnam. A desnutrición facía bascular o indice de
mortaldade infantil e o gabinete de prensa da Casa Branca
denunciábao como proba da
corrupción comunista.
Den Xiaoping sorria ás camaras en Washington cun
chapeu texano calado até as
orellas e os EE UU
declaraban a China obxectivo
preferente. Como contrapartida por meter a Pequín na
Organización Mundial de Comercio (OMC), Washington
esixia que as tropas de Pol
Pot, aliado norteamericano e
da China, saboteasen as
cooperativas agrícolas da
fronteira do Vietnam con
Camboxa. Cando un batallón
vietnamita humillou os Xemeres Vermellos nun paseo militar, a China invadiu o Vietnam
(1979) polo norte con 700.000
soldados que tamén foron derrotados non sen antes
estragaren as cativas reservas
de alimentos dos vietnamitas.
O Vietnam vén de ingresar
na OMC a cambio de admitir
un 12% de capital privado nas
empresas estatais e de reducir
as subvencións á agricultura.
Nos EE UU malician que o
crecemento do Vietnam é tan
grande que lle vai permitir
manter as cooperativas agrícolas (dous terzos do emprego)
que forman dende hai case tres
mil anos o cerne da nación e
son a garantía de resistencia
contra o imperialismo.♦

Bush achégase a Irán e Siria
para saír do ‘pozo’ do Irak
CÉSAR LORENZO GIL
A derrota republicana nas lexislativas do 7 de novembro
provocou grandes cambios no
xeito de encarar a diplomacia
internacional nos EE UU. O
presidente George Bush considera necesario achegarse a Irán
e a Siria para facer posíbel unha saída digna do caos do Irak.
Siria e Irak restabeleceron relacións diplomáticas após máis de
20 anos de desencontro. Os ministros de Asuntos Exteriores de
ambos os países acordaron cooperaren en materia de seguranza
e coincidiron en considerar necesario que o exército estadounidense permaneza no país asiático
“o tempo que precise”.
Este clima de aproximación e
o compromiso sirio coa estabilización do Irak supón todo un
cambio nas relacións na zona e
exemplifica toda a maré de distensión diplomática que se vive
des que George Bush perdeu o
poder en ambas as cámaras estadounidenses. Washington parece
aceptar como necesario que os

O asasinado ministro de Industria do Líbano, Pierre Gemayel.

veciños do Irak, Siria e Irán, participen activamente na estabilización do país invadido e axuden, grazas a que si son países
politicamente organizados, que
se comprometan a ser xenerosos
coa reconstrución.
A cambio desa colaboración,

os EE UU están dispostos, por
primeira vez en moitos anos, a
baixar o ton da ameaza contra
dous Estados tradicionalmente
incluídos no ‘eixo do mal’. En
que consistiría o cambio de actitude de Washington? Principalmente en dúas cousas: por unha

banda, eliminar calquera posibilidade de ataque contra eses dous
países e superar a ideoloxía de
imposición de gobernos aliados
aos estadounidenses na zona. Pola outra, permitir o avance do
programa nuclear iraniano e amparar a Siria contra as acusacións
pola morte do ex primeiro ministro libanés Rafik Hariri.
Irán podería desenvolver un
programa atómico dentro das limitacións das institucións internacionais pero sen o acoso estadounidense. O remate deste veto
veríase con moi malos ollos en
Israel, que teme que o desenvolvemento enerxético iraniano
acabe coa súa primacía na área.
Israel tampouco considera
“unha boa idea” que se afonden
nas relacións con Siria. Quen
sabe se esta aproximación ten a
ver co asasinato do ministro de
Industria do Líbano, Pierre Gemayel, contrario á influencia de
Damasco sobre o seu país. Pensar que foron os sirios os indutores do atentado é algo primario, tendo en conta o clima
que se está a crear.♦

Aquí fóra

Duplicidades na acción exterior
LAUDELINO PELLITERO
Debe ter Galicia unha acción exterior propia nas relacións económicas internacionais? ¿Debemos participar no vertixinoso proceso de apertura comercial internacional como actores con papel de seu ou
sendo delegados dunha acción exterior única no ámbito do estado? Poden existir prioridades diferentes ou intereses diverxentes
entre Galicia e o Estado?
Estas son realmente as preguntas que
agachan os cuestionamentos que se reproducen nos medios de comunicación galegos, baixo a aparencia de preguntas como:
¿É imprescindíbel a presenza de todas as
institucións dos entes subestatais nun mercado aberto? ¿Obedece esta presenza a necesidades reais do comercio exterior ou a
esixencias políticas dos respectivos poderes
central e autonómico?
Na verdade, a medida que se intensifican
os volumes de comercio exterior, a medida
que os mercados se abren... van concorrer
progresivamente nun mesmo espazo xeográfico diversas administracións e poden xurdir
os problemas de descoordenación que esta
circunstancia poden levar aparellados.
Pero non é menos certo que a actual estrutura do Estado nas oficinas económicas
ou comerciais ten unha organización xerárquica que non deixa case espazo para as expectativas das administracións periféricas.
As súas prioridades, obxectivos, relacións
comerciais ou protocolarias, veñen marcadas
polas liñas mestras que se deseñan no Ministerio de Asuntos Exteriores, con pouca marxe para as concesións de tempo e persoal para atender os obxectivos doutras administracións periféricas que non posúen a potente
rede do Ministerio de Asuntos Exteriores.
Sirva de exemplo o que acontece cos bolseiros galegos enviados polas cámaras de comercio galegas, dentro do plano Foexga finan-

ciado pola Consellaría de Innovación e Indus- do en conta os seus recursos e aproveitando
tria, a países cos que se pretende ter relacións as vantaxes comparativas propias, como a
económicas privilexiadas. A maioría dos bol- diáspora, para artellar a súa acción exterior.
Así mesmo, cómpre un importante esseiros adoita ter o seu centro de traballo físico
nas oficinas comerciais das embaixadas e, por forzo de coordinación entre os numerosos
axentes públicos e pritanto, dependen xerarvados que teñen vocaquicamente dos responalicia podería
ción exterior. Coordisábeis económicos das
delegacións diplomátinación que debe evitar
comprometerse
nunha
duplicidades, comecas. Nunha porcentaxe
significativa, os bolsei- relación leal e coordenada zando no propio país e
nas administracións do
ros afirman que non se
co Estado para poder
Goberno galego.
lles permite ou non teMáis Galicia debeñen tempo para realizar
darlles
resposta
ás
ría coparticipar na
aqueles labores que redundarían nunha maior necesidades dunha acción axenda das prioridades
que marca o Estado no
utilidade para a internaexterior, especialmente
cionalización do tecido
exterior propia, as
nas áreas xeográficas
empresarial galego. As
demandas que proveñen máis sensíbeis. Galicia
súas prioridades de traballo teñen que verse
podería comprometermodificadas polas que dos máis diversos sectores” se nunha relación leal
emanan dos seus supee coordenada co Estado para poder darlles
riores directos nas oficiresposta ás necesidanas económicas, que na
maioría dos casos, non corresponden cos inte- des dunha acción exterior propia, as dereses específicos de Galicia. Por tanto, seme- mandas que proveñen dos máis diversos
llaría lóxico que Galicia tivese unha dinámica sectores: Cooperación, economía, proxección cultural, asociacionismo...
propia en función dos intereses do país.
Naqueles lugares onde non estea xustifiNo entanto, as apostas por un modelo
independente como o dalgunhas experien- cada unha presenza física e permanente
cias illadas de organismos galegos que tra- dunha oficina de representación do Goberballan na internacionalización e que decidi- no Galego, pero que sexa necesaria certa diron abrir oficinas propias no estranxeiron, mensión exterior, debería estabelecerse un
tiveron resultados máis ben modestos, ao marco estábel e consensuado de actuacións
verse privados da experiencia, medios, in- e obrigas bilaterais, que non lle deixen esfraestruturas e paraugas institucional que pazo á discrecionalidade dos responsábeis
das oficinas comerciais, para lles dar coberproporcionan as oficinas comerciais.
Diante desta dupla eficacia limitada, tura aos entes subestatais.♦
despréndese que Galicia debe artellar un
propio modelo de acción exterior, en funLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
ción de necesidades e potencialidades. Tenwww.igadi.org
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A reforma
do Vietnam
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P. CONDE

Luís Martínez

‘O problema de Oaxaca
é campesiño e indíxena’
PERFECTO CONDE

Ao encontro internacional organizado pola coordinadora galega de ONGs que tivo lugar recentemente en Santiago, asistiu o mexicano Luís Martínez como representante da Unión de Comunidades Indíxenas da Rexión
do Istmo (México). Veciño da cidade de Oaxaca, viviu de perto os dramáticos sucesos dos últimos meses.
Dende a súa perspectiva mexicana, como se ve o desenvolvemento global?
Non é igual para todos. Mentres que algúns están concentrando os medios de produción e a riqueza, na agricultura en particular e sobre todo nos países do sur,
millóns de persoas están ficando
sen medios de producción. Aquí
mesmo en Galiza hai esa problemática. Hai un desenvolvemento
que non é igual para todos.
Iso que se di dos mexicanos
de que están tan lonxe de Deus e
tan perto dos EE UU como incide agora no desevolvemento global e, particularmente, na situación dos campesiños do seu país?
Chávez xa o dixo unha vez, e,
por moito que nos doa os mexicanos, é a verdade. A política exterior mexicana e, por ende, a interior son de vasalaxe ante o ianquis. Isto é algo que nos golpea
moito porque estamos falando de
que México ten un tratado de libre
comercio cos EE UU, pero é de libre comercio para eles e non para
os mexicanos. A agricultura mexicana perdeu moita da súa capacidade de produción e de comercialización a nivel nacional, pero tamén a nivel internacional a través
dese famoso tratado. O balanzo é
negativo. Produtos nos que antes
eramos autosuficientes, por exemplo o millo, agora non o somos.
Xeografía á parte, México es-

tá máis perto de Europa nalgunhas cousas. Como nos comportamos os europeos con vostedes?
Por parte de Europa aínda non
hai unha definición. Fálase moito
de cooperación, pero a realidade
non é tan optimista. Europa fai unha política menos agresiva que os
EE UU, o que xa é ganancia para
nós, pero aínda non vemos moi
definido o seu papel. Pode ser o
contrapeso dos EE UU, pero está
deixando que os novos tigres asiáticos salten á escena e iso é algo
que, se cadra por razóns económicas convenlle, pero en termos económicos e de desenvolvemento
está tendo unhas repercusións das
que non hai que esperar tanto.
Hai quen di que as transnacionais esquilman a economía
rural de Latinoamérica até o
punto de poñer no mercado como “inventos” produtos que
eran tradicionais nos países do
sur. Taco Bell, por exemplo, fai
pagar patentes polo que sempre
se cociñou no campo mexicano.
O que fixeron Monsanto, Novartis e outras empresas foi aplicar
a bioprospección. Vanse aos campos de México, cos indíxenas e cos
campesiños, recoller plantas e animais que logo utilizan para o control de pragas e enfermidades. Páganlles un día de xornal aos agricultores por mostrarlles os seus coñecementos que logo levan aos laboratorios para tirar os principios

activos e patentalos de tal maneira
que algunhas razas de millo e algunhas bacterias que normalmente
se utilizaban para controlar as pragas ou curar enfermidades agora
tes que pedir permiso e pagar patentes por usalas. Iso é un roubo do
coñecemento ancestral.
Todo isto xera descontento
social, que pode estar na base
do que ocorrreu primeiro na
serra Lacandona e que agora
pasa en Oaxaca. Ou non?
Unha das orixes do conflito de
Oaxaca probabelmnte estea no
manexo que fan as transnacionais
para implantar a hexemonía mundial de como debe un vestir e pensar. En México, e particularmente
en Oaxaca, o ingreso da franquía
McDonalds non foi consensuado
coa poboación. De feito, quixéronse instalar no casco antigo da cidade e a poboación rechazoulle o
proxecto. Como era posíbel que na
capital da alimentación mexicana
se quixese instalar a todo bombo
un centro de comida rápida? McDonalds instalouse finalmente na
periferia da cidade e tamén se instalaron algunhas outras transnacionais que a xente non as quería.
Logo chegou tamén a cuestion política coas eleccións presidenciais.
O gobernador actual impulsou o
candidato do PRI mesmo desviando recursos dos programas sociais
para a súa campaña. Oxaca, xunto
con Gerrero e Chiapas, é un dos

estados máis pobres. Logo estivo o
traballo dos mestres a nivel de
educación e de reivindicacións.
Conxuntando todo isto foi como
estalou o conflito.
A oposición oaxaqueña a
McDonalds faime lembrar o que
pasou en Fancia co líder campesiño José Bové, que tamén se
opuxo a esa transnacional norteamericana. Vostedes tiveron algunha relación co de Francia?
A nivel xeral hai unha conexión. De maneira particular, o
que se fixo en Oaxaca non tivo
moita relación con Bové, pero si
houbo moito apoio da comunidade internacional e, en gran parte,
foi por mérito deste señor.
Vostede, que estaba en Oaxaca cando se viviron as últimas xornadas tráxicas con varios mortos, como lle parece
que pasou todo?
Antes de que matasen o cámara estadounidense, se alguén morría non pasaba nada. O que acontecera nas últimas dúas semanas
era que nas madrugadas, polas catro, cinco e seis da maña, había
unha camioneta que ía pasando
polas zonas nas que había barricadas para dispararlle á xente. Se
caían feridos ou mortos non lles
importaba. Chegou a haber unha
situación de psicose xeral a esas
horas. A partir das dez da noite, a
xente xa non sae das súas casas
por medo. Cando mataron o cá-

mara de Nova Yok xa non puideron ocultar máis o que pasaba.
Antes del morreron 16 mexicanos
que, polo que parecía, apenas valían a vida dun estadounidense.
Que relación hai entre a resistencia de Oaxaca e o movemento zapatista?
Foi máis de apoio e de cordialidade que de invitalos a que
estivesen pendentes do movemento oaxaqueño. Non hai intervención do Exército Zapatista de
Liberación Méxicano en Oaxaca, pero iso non quere dicir que o
EZLN estea deixando de lado o
que está pasando. Houbo declaracións da súa comandancia a favor do movemento de Oaxaca.
Díxose que detrás dos sucesos de Oaxaca podía estar o Partido da Revolución Democrática
de López Obrador. É certo?
O que pasa é que dentro do
movemento, xa son moitas as intervencións. Tanto hai xente do
PRI apoiando a Ulises Ruiz, o
gobernador, como hai xente do
PRD como a hai do PAN. O que
buscan é sacar partido político,
xerar gran tensión a nivel do país, grandes expectativas coa idea
de que tén que haber un gañador.
Eu non estou nada seguro de que,
aínda que sexa da esquerda, esa
sexa unha boa intención dentro
do movemento porque sempre
desmotraron que se venden e que
poden negociar politicamente
mentres seguen matando o pobo.
É verdade que o movemento está integrado fundamentalmente por campesiños?
Un 80 por cento da poboación
do estado de Oaxaca é rural. Estamos a falar dunha economía básicamente campesiña. Hai artesanía
e algo de industria, pero o básico
é a agricultura. É unha loita dos
campesiños finalmente. Moitos
deles van e veñen á cidade porque
alí é onde venden os seus produtos. Moitos quedan a vivir nela,
pero basicamente son campesiños. E indíxenas. O 60 por cento
da poboación de Oaxaca é indíxena, con 16 grupos indíxenas.
Ulises Ruiz, o gobernador,
visto dende unha perspectiva
europea, parece un personaxe
do Tirano Banderas, de Ramón
del Valle Inclán. Como explica
vostede o seu caso?
Nós soemos dicir que toleou.
Ti vaste coa xente, cos taxistas,
cos que están no mercado, cos dos
restaurantes, nos hoteis, e todos
che dirán que este señor toleou.
Non é posíbel que, logo de máis de
cinco meses de conflito, el siga de
gobernador A quen pode gobernar
alguén coma el? A ninguén. O problema é que os medios masivos
de comunicación (Televisa, Televisión Azteca, etc.) pasan cada
cinco minutos anuncios dicindo
que o gobernador é bo e que se tén
que quedar. Non che queda máis
ca impotencia e por iso xurdiron as
barricadas, o movemento e todo.
O presidente da República tivo a
oportunidade de removelo e tamén
o tiveron o Senado e os deputados,
pero non o fixeron. Negociaron
politicamente para que non saíse.
Por que?
Porque hai a chantaxe política de que, se se vai Ruiz, pódese
desencadear o dominó e que
agora é Oaxaca, despois pode ser
Chiapas e logo Guerrero, etc. Estamos na indefinición cun presidente que non se acaba de marchar e un presidente que non
acaba de chegar.♦
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Os seleccionábeis
Nacho Novo. Aínda que
pensamos que será difícil que
o ferrolán poida acudir ao
partido de Galiza contra
Ecuador en decembro, o
dianteiro do Rangers vive un
intre sensacional e merecería
levar o 9 na camisola da chuvia. Nacho Novo marcou nesta tempada catro goles, dous
na Copa da Uefa e outros
dous na liga escocesa, na que
o seu equipo é segundo, a 15
puntos dun Celtic que está
arrasando nas Terras Altas.
O último fíxoo no triunfo por
0-1 ante o Hearts o domingo,
19 de novembro. O galego ten
maior mérito porque está gañando día a día o seu posto
no equipo, xa que saíu dunha
longuísima lesión e ten por
diante futbolistas de calidade,
como o croata Dado Prso.♦

O céltico Aspas controla un balón diante da ollada de Juanma e Sergio.

O Deportivo cae vítima do seu apaixonamento

Cabeza fría para gañar o clásico
CÉSAR LORENZO GIL
Sexa porque o Celta se sentía
inferior, sexa porque o Deportivo foi vítima dun terror
atroz a perder en Riazor, o
caso é que finalmente gañou
o que menos se sentiu no medio dun clásico e perdeu o equipo máis tenso e apaixonado.
Sempre se recita de memoria o
tópico de que para os clásicos
non valen nin estatísticas nin diferenzas entre planteis, que os
vectores de forza que traballan
nesas datas clave teñen a ver
coa paixón, os nervios e a obsesión por non cometer erros. Con
certeza, como moitas veces ocorre, o tópico acaba impoñéndose
entre os futbolistas e técnicos.
Non é que Celta e Dépor sufran
iso porque xogran entre si senón
que brilla ese tipo de fútbol porque se supón que é o mellor xeito de encarar un partido no que
o resultado marca como ningunha outra cousa a simpatía ou
anoxo da afección.
Así lle pasou ao Deportivo o
19 de novembro en Riazor. Foi
vítima dos síntomas propios do
clásico e saíu ao campo cunha
manchea de cadeas e só un obxectivo: evitar que o Celta lle fixese dano. Disque Joaquín Caparrós lle dixo aos seus xogadores que eran inferiores, que o
Celta tiña xogadores de moita
estima (principalmente sinalou a
Borja Oubiña, Fabián Canobbio,
Nené e Fernando Baiano) e que
para acabar vencendo había que
aplicarse ao cento por cento en
cada balón. Na Coruña explican
que Caparrós prepara cada partido como se fose un clásico, que
lles infunde aos seus a sensación

estresante de que cada futbolista
decide o seu futuro profesional
cada vez que mete a perna e xoga o balón. Esa técnica de motivación concretouse rapidamente
no ronsel de faltas que os xogadores branquiazuis obsequiaron
como presente a eses homes clave que subliñara o adestrador
andaluz. Foi despois, no intre no
que o Celta emprestou o balón,
cando os coruñeses puideron
achegarse máis, especialmente
ao entrar no campo Fabián Estoyanoff. Mais ese dominio era estéril e ficticio. José Manuel Pinto apenas tivo complicacións
–na bancada decatáronse de que,
en troques, non tiña a baraka de
San Mamés–, grazas, entre outras cousas, ao magnífico traballo de Yago Yao.
Despois do gol céltico, ese
nerviosismo motivador converteuse en desorientación mental.
Caparrós mandaba subir a banda
e buscar pases desde a liña de
fondo pero os seus contentábanse con darlle balóns de Nivea a
un Sebastián Taborda que lle dá
coa cabeza en calquera situación,
consciente das súas moitas limitacións cos pés.
Perder en Riazor por primeira vez no campionato e máis
contra o Celta, pode ser un golpe
á liña de flotación do equipo, sobre todo porque racha a falsa impresión de que o Baby Depor era
un conxunto eficaz e cunha engrenaxe sólida. Diante do Atlético de Madrid, por exemplo, gañara sen brillo, con fortuna. E
igual sorte tivo noutras ocasións.
O que cambiou a respecto do
clásico galego foi que diante dos
veciños pesou demasiado a síndrome falsa de que só con vonta-

de e empuxe é suficiente para se
impoñer no duelo.
Un tiro, un gol
O Celta para nada se deixou levar por esa síndrome. Fernando
Vázquez chegou a Riazor con
varias urxencias: tiña realmente
só 14 xogadores útiles, dos cales
varios non eran titulares habituais (especialmente Yago, que
levaba dous anos sen xogar, des
que aínda en segunda división,
se lesionou no José Zorrilla de
Valladolid). Ademais, os vigueses precisaban dar unha boa imaxe diante dos rivais para tirar o
regusto acedo de non ter gañado
nos catro últimos partidos en Balaídos. Na Coruña os triunfos
son coma xubileus, perdóanse
todos os pecados da tempada e
pódese volver empezar de novo.
Igual que Caparrós, Vázquez
convenceu os seus de que chegaban en inferioridade, de que as
súas carencias obrigábanos a saír ao céspede con sentido do
tempo e sen tomar nada a chiste.
A favor, o Celta ten que cando
marcha de Vigo esquece os complexos. Funciona coma un fillo
agobiado polo bafo permanente
dos pais na caluga. Cando marcha de excursión saca o mellor
de si, lonxe da represión constante dun público que para o Celta esta tempada supón un lastre
insoportábel.
Alén desa mellora no xogo
que lle supón sempre para o Celta poder desligarse da iniciativa
no xogo, os vigueses puxeron ao
seu favor o nerviosismo coruñés
e traballaron con rigor e tranquilidade agardando a ocasión para
trabar no xeonllo coruñés. Con

certeza, a sensación de inferioridade era falsa no vestiario celeste. Aqueles homes clave que Caparrós sinalara no vestiario efectivamente superaron en moito os
seus adversarios, principalmente
en labores ofensivos, onde ningún xogador coruñés ten o nivel
competitivo e o talento de Nené,
Canobbio e Baiano. O trío sudamericano rendeu a gran nivel
malia que non se quixo expoñer
de máis. Esa timidez, pola contra, veulle ben ao Celta para crear falsa confianza no rival e deixar esparexerse polas bancadas a
idea de que o 0-0 era ineludíbel.
Mais cando o Celta se pon
eficaz, nada hai que facer. E en
Riazor foi moi eficaz. Rememorando vellos tempos nos que cada ataque obtiña froitos, o equipo céltico deixou muda a bancada deportivista e demostrou que
si se pode encarar un clásico sen
medo e que si se poden utilizar
as armas de sempre para gañar
un partido así de especial. A técnica empregada en Riazor non
foi demasiado diferente da empregada en Bilbao ou en Madrid
e os resultados aí están. Sen esa
eficacia fóra da casa, o Celta estaría agora tripando o lameiro do
fondo da clasificación.
De cara ao partido de volta,
aínda que falta moito para saber
cales serán as traxectorias de
ambos os equipos para entón, o
Deportivo debe esquecerse de
que o Celta é “alguén especial” e
xogar coma sempre. Só así poderá tirar da retina a impresión de
que os celestes lle teñen tomada
a medida e que, polo menos, no
duelo entre rivais, chega con
maior madurez e mellores perspectivas na clasificación final. ♦

Ignacio Nacho Novo
Dianteiro.
Ferrol, 26 de marzo do 1979
1,75 m / 70 kg
Glasgow Rangers

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.♦
Dani Mallo
Braga
Bouzón
R. Huelva

Capi
Murcia

Viqueira
R. Huelva
Aspas
Celta
Couñago
Málaga

Rubén
Santander

Fuentes
Ponferradina

Borja
Valladolid
Iago
Deportivo
Nacho Novo
G. Rangers

Suplentes:
Diego López (R. Madrid) (p.s.)
Oubiña (Celta), Cabanas (Colonia),
Pereira (Vila-Real)

Breogán Riveiro
gaña o Barriga Verde
A obra O afundimento do Titánic, de Breogán Riveiro, gañou o Premio Internacional Barriga Verde de Textos para Teatro
de Títeres 2006 na categoría de monicreques para rapaces, por unanimidade do xurado da cuarta edición do galardón convocado polo Instituto das Artes Escénicas e
Musicais, en colaboración coa Asociación
Barriga Verde. A modalidade de textos para adultos resultou deserta. A obra gañadora parte do afundimento dun barco como
argumento para abordar a importancia da
unión á hora de enfrontar os problemas.♦

AGRELO HERMO
adeus a un símbolo
da cultura
de base

Olga Novo
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Literatura e cidade
no Pazo de Mariñán
O pazo de Mariñán volve ser escenario do
IV Encontro de Escritores Galegos que se
celebrará do 24 ao 26 de novembro. Este
ano a cita contará coa participación de vintedous escritores que debaterán durante todo o fin de semana sobre “literatura e cidade”. Javier Gómez Montero será o encargado de dar a conferencia inaugural. Os encontros, contarán, ademais, coa asistencia de
Marcos Valcárcel, Anxo Tarrío, Úrsula Heinze, X.M. Álvarez Cáccamo, Marga Romero,
Fran Alonso, Teresa Seara, Olga Novo, Luís
Rei Núñez e Tucho Calvo entre outros.♦

María Casares.

Dez anos
sen María Casares
Nacida o 21 de novembro de 1922, María
Casares morreu o 22 de novembro de 1996,
horas despois de celebrar o seu cumpreanos.
Dez anos sen a actriz galega serven de motivo en Cangas para celebrar unha mostra
que exhibe vestiario, programas e carteis relacionados coa actriz e ra proxección do filme “Les enfants du paradis” de Marcel Carné. Ademais, a xornalista Vanesa Sotelo
ofrecerá o xoves 23 unha conferencia para
lembrar a actriz que chegou a recibir a Medalla de Honra do Ministerio de Cultura
francés. Os principias premios do teatro galego levan o seu nome en homenaxe.♦

A. PANARO / ARQUIVO

A

Casa das Artes de Vigo expón até
o 7 de xaneiro os 34 mellores proxectos arquitectónicos realizados
nos estudios de ámbito estatal.
Nesta VIII edición da Bienal da Arquitectura
premiáronse dúas obras galegas, a casa da familia Carballa en Sanxenxo, de Xesús Irisarri e Guadalupe Piñeira e a obra de urbanización do campus da Universidade de Vigo, de
EMTB Arquitectes Associats. E máis premios. A editorial Oqo recibiu o premio dos libreiros cataláns ao mellor álbume ilustrado

por A cousa que máis doe no mundo, conto
infantil de Costa de Marfil adaptado ao galego por Paco Liván e ilustrado por Roger
Olmos. Este libro xa colleitara éxitos en exposicións e certames editoriais internacionais. Outra que está de parabéns é Xía
Arias, a poeta de 23 anos que gañou o premio Nacional de Poesía ‘Xosemaría Pérez
Parallé’ con Poemas das ortigas. Arias,
que traballa como xornalista na Radio Galega, nunca publicara até agora. Este seu
primeiro poemario editarao Espiral Maior.♦
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Lembrando o axitador cultural
Xosé Agrelo Hermo
Na actualidade dirixía a editorial Toxosoutos e faleceu o pasado día 21
A.N.T.
O 21 de novembro falecía en
Santiago, onde levaba varios
días hospitalizado, o mestre,
director teatral, escritor, editor e activista cultural Xosé
Agrelo Hermo. A cultura do
país perde con Agrelo a un
auténtico dinamizador que
desde os anos setenta interviña en toda caste de iniciativas
en defensa de Galiza.
Nacido en Noia en 1937, a biografía de Agrelo Hermo, un rostro permanente desde os anos finais do franquismo en mil lugares de Galiza a onde chegaba co
seu mítico grupo de teatro Candea pasando pola militancia política nacionalista ou nestes
anos dirixindo a editorial Toxosoutos onde hai nada aínda prologaba o libro Catastro de Ensenada.Noia e a súa xurisdición.
Pérdese con Agrelo un modelo
daqueles militantes educados na
necesidade de levantar o país da
escuridade, que no ano 2003 explicaba á xornalista Carme Vidal (A Nosa Terra, número
1105) moitas das pulsións que o
levaron a esa permanente actividade que cansou o seu corazón,
“Aventuro a definición de
‘axitador’ e a Agrelo Hermo
gústalle. ‘Pode ser, non digo
que non. Hai quen xa me ten
dito que me gusta poñer os outros a traballar. Involucreime
moito no teatro infantil, participara nas mostras de Ribadavia co grupo Candea que xa é
case mítico. Fundei tamén o
grupo Agrocovo que durou ata
o 98. Fixen moito teatro para
nenos nun tempo no que non
había nada de actividade cultural. Estiven na creación da
Sociedade Esteirana, no nacemento das carrilanas... metíame en todo tanto en Muros como en Noia. Gustoume que
quen organizara esta homenaxe fosen as asociacións culturais e deportivas’. Por que tanta actividade cultural? Agrelo
ten pensado moito na pregunta
e por iso non demora na resposta. ‘Foi a partir da miña
implicación co nacionalismo.
Estivera no seminario e logo
marchara catro anos a traballar
a Madrid antes de regresar.
Sempre fun inquedo pero só
me metín cando me dei conta
de que facía falta. Eu escribía
contos pero o do teatro era unha necesidade urxente no 1972
e por iso cambiei. Escribía
obras de combate e con Candea percorremos toda Galiza’.
Lamenta agora o retroceso
dalgunhas das causas polas
que tanto loitaron como a normalización lingüística e defende que o “’asociacionismo
cultural debía ser máis forte’”.

De mestre a editor

Xosé Agrelo Hermo durante a homenaxe a Mariano Vidal.

Tempo de militancia
A primeira entrevista a Agrelo
en A Nosa Terra data de 1978.
Daquela explicaba como era a
actividade política nos anos
que se saía do túnel da ditadura. Pasados case trinta anos recoñecía que daquela a axitación política e cultural ocupaba
o seu tempo e que en certa maneira comezou no mundo do
teatro e do asociacionismo cultural como estratexia política
nacionalista, “’a cultura tiña todo que facer. Queriamos chegar á xente polo sentimento na-

cionalista e desde aí derivar a
unha concienciación e, se se
podía, mesmo á militancia’ comenta. Eran poucos pero con
ímpeto. ‘Funcionabamos a tope e ademais cunha organización moi seria. Aínda hoxe se
nota onde houbo un traballo
naquela época, no uso da lingua, por exemplo. Traballabamos con ilusión. Onde había
pelexas era para non ir nas listas. A xente dicía vou de pegada, collo o coche, levo a megafonía, boto uns mitins... pero
non vou nas listas’. Agrelo
Hermo mételle moita ironía ás

historias que conta, episodios
dos que el foi un dos protagonistas. Relata, por exemplo, como a un militante da comarca se
lle ocorreu a idea de copiar o
sistema dos santos en capeliñas
que rotan polas casas pero, en
lugar do motivo relixioso facer
rular unha maleta con libros como material de aprendizaxe básico dun nacionalista de esquerdas. ‘Ían textos de marxismo-leninismo e outros nacionalistas
como o Sempre en Galiza. Logo
debatíanse e as sesións podían
ser de horas pero a militancia
formábase, que non se diga’”.

Xubilado como mestre
en 2003, cando o concello de Muros lle concedeu a Medalla de
Ouro da vila, Agrelo
Hermo adicouse con
forza á dirección da
editorial Toxosoutos,
que desde o seu comezo ten publicado varios
centos de libros, “antes
todas as editoriais nacían das imprentas, caso de Nós. Agora somos Edicións do Castro e nós os únicos que
temos imprenta propia”, e defendía con
paixón o proxecto que
encabezaba, “sempre
confiamos en que desde aquí se poden facer
cousas. A cultura faise
no contorno. Comezamos publicando libros
sobre Noia e o dicíame
Xosé Ramón Barreiro
Fernández que se todos
traballaban así, a historia de Galiza estaría
feita. A cultura canto
menos institucionalizada e menos centralizada, mellor. Tamén canto máis próxima. Hai que buscar facetas
novas, especializarse é unha
das solucións para a crise editorial. Nós non temos beneficios porque todo se inviste na
publicación de novos libros e
iso é unha tónica dun sector
que ten que demandar campañas de promoción da lectura”.
Morreu Xosé Agrelo Hermo e a orfandade que deixa
amortécese ollando os seus libros, lembrando a súa pegada e
contemplando medrar a semente dos seus proxectos.♦

A vida contada ao meu neto
XOSÉ AGRELO HERMO
Seguro que che vai parecer unha “fantasmada” como dicides agora, pero nun par de minutos vouche contar a miña vida. Nacín na
freiguesía de Santa Cristina de Barro, arciprestazgo de Postmarcos de Arriba, concello
de Noia, provincia da Coruña, o 10 de abril
do ano 37, en plena guerra civil –algún día
contareiche o que é unha guerra civil... ou
mellor, non; xa veremos. Crieime, bastante
ben para os tempos que corrían, na época do
estraperlo, da cartilla de racionamento e, sobre todo, do wolfram, ese mineral misterioso
que daquela fixo ricos a algúns e destruiu a
vida de outros. Aos dez anos marchei –moi a
gusto, por certo– para o Seminario de Santiago co obxectivo de ser cura para salvar a
miña alma salvando as almas dos demais,
¿valo collendo? Sónache a carca pero era así,
eu non o inventei. Foron anos de fame dura,
disciplina ríxida e estudio intenso pero ta-

mén de inesquecíbeis amizades e momentos
de felicidade elemental. Aos vinteún anos, e
xa a punto de crerme sacerdote, deime conta
de que equivocara o obxectivo, de que Deus
escrebe dereito con liñas tortas, de que unha
retirada a tempo é unha victoria, etc, etc. Total, que vendín (sic) a sotana e marchei a Madrid. O choque entre a vida recoleta e silenciosa de San Martiño Pinario e o barullo abafante da inmensa urbe foi demasiado. Traballei de mozo de carga, de tenedor de libros,
de vendedor a domicilio, de profesor particular (de latín e grego clásico, naturalmente)
e mesmo de montador ascensorista (¿). Toda
unha ringleira de desilusións e unha procesión de fracasos. E unha vez endurecido polo traballo físico e a autodisciclina, e xa feita
a “mili” –porque daquela o exército encargábase de facernos homes e non coma agora
que vos tendes que facer sós– voltei á miña

Noia natal para pór un pouco de orde na miña vida e durmir outra vez na casa materna
na que o sono tórnase alimento. Fíxenme
mestre de escola, atopando así a miña verdadeira vocación, quen o diría; casei e tiven
dous fillos. Traballei en Boiro, Outes e Muros, onde sigo a dar clases a nenas e nenos,
agora maiorciños, ata o ano 2003 no que
penso xubilarme e deixar paso a mentes máis
claras e corpos menos cansos.
Entrementres, escribín algúns libros de
contos, de historia, e sobre todo, de teatro
que é o que máis me gusta e mellor sei facer. Algún día os libros falaranche de Candea e de Noite de Lobos e ti estarás orgulloso de teu avó. Anda, agora durme que
mañá será outro día.♦
Pequena autobiografía escrita en 2002 para a
páxina web da Biblioteca Virtual Galega.
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A Deputación admite que o libro de
Rajoy Leloup leva impreso desde febreiro

Prisciliano,
o bispo
Presentarase o mes que ven en Pontevedra
herexe, a
estudo en
Compostela
MARÍA OBELLEIRO
O Auditorio de Galiza será o
lugar no que se acollan as
conferencias nas que se vai
abordar a vida do primeiro
asceta galego dende distintos
eidos disciplinares. O congreso, no que teólogos, filólogos, historiadores e arqueólogos tratarán de desvelar as
peculiaridades do bispo herexe nado en Iria de Flavia, celebrarase durante o venres e
sábado de 10 a 19:30 e o domingo de 10:30 a 12.
Son moitas as perspectivas dende as que se pode analizar a figura de Prisciliano.
Considerado herexe do cristianismo por uns e creador
dun importante movemento
socio-político na Gallaecia
por outros, Castelao referíase
ao bispo como “o heresiarca
decapitado”. Durante anos,
os seguidores de Prisciliano
foron venerados como libertadores.
Comprometido
cos pobres
No século IV, Prisciliano avogaba pola creación dunha
Igrexa para os pobres e denunciaba a corrupción e o enriquecemento das xerarquías.
Por mor das súas ideas en
contra das autoridades eclesiásticas e acusado de practicar a maxia, Prisciliano era
executado no ano 385.
Na actualidade, algúns estudosos apuntan que os restos
que xacen na catedral pertencen a Prisciliano, e non ao
Apóstolo Santiago. Para clarificar a hipótese, o escritor
Ramón Chao Rego, pronunciará a conferencia “Prisciliano ou Santiago? Estado da
cuestión”. O simposio tamén
tratará temas relacionados
con Prisciliano e a Xeración
Nós, sobre a configuración
da Gallaecia ou sobre o contexto histórico e social do
bispo. Durante a mañá do domingo, os interesados poderán asistir á charla sobre o argumento para o guión dun filme sobre Prisciliano.
O primeiro simposio sobre
Prisciliano está organizado
grazas á iniciativa da asociación cultural O Galo, co
apoio da Consellaría de Cultura e Deporte, a Dirección Xeral
de Turismo e a Vicerreitoría de
Extensión Cultural.♦

X.C.
Despois de quince días de A
Nosa Terra informar da
conxelación da biografía de
Enrique Rajoy Leloup escrita por Baldomero Cores,
a institución presidida por
Rafael Louzán, anuncia para o 16 de decembro a súa
presentación pública, recoñecendo que leva impreso e
almacenado desde febreiro

O organismo provincial fixo pública unha nota na que anuncia
para mediados do mes que vén a
presentación da biografía do
avó do actual presidente do Partido Popular. A nota acusa a información publicada por A Nosa Terra e unha columna de opinión de Manuel Rivas en El País de “tendenciosas” porque tentarían “dar a impresión de falla
de vontade ou ‘censura’ para
presentar o devandito libro”.
Postos á fala co gabinete de
prensa do organismo provincial
engaden que “é práctica normal
do noso servizo de publicacións
non distribuír as obras até que se
presentan”, o que contrasta coa
práctica de todas as editoras galegas, tamén as institucionais,
que poñen no mercado as súas
publicacións independentemente de poder realizar simultaneamente a presentación.
En todo caso o tempo de
demora desde que o libro está
impreso até que se poida adquirir nas librarías é, neste ca-

Dous dos pais do estatuto do 36, Rajoy Leloup e Alexandre Bóveda, vistos por Carlos Maside en El Pueblo Gallego.

so, de dez meses, tempo no
que, segundo a Deputación,
non foi posíbel casar a axenda
de Mariano Rajoy, quen polo
demais ten residencia habitual
na provincia. Na presentación
do libro en decembro, que se
celebrará no propio Pazo Provincial, está prevista a súa presenza, así como a do autor.
A maiores de aducir problemas de axenda, a Deputación
tentou excusar na mesma nota
unha acusación que non se lle
fixo, explicando que xa en
maio presentaron o documental
“Do centralismo revoluciona-

rio á descentralización autonómica. Pontevedra e o Estatuto
de Galicia” do que é autor José
Antonio Durán e que está adicado a Rajoy Leloup.
O avó do presidente do PP, a
pesar de manter unha escrupulosa independencia durante a
elaboración do Estatuto do 36,
do que foi un apaixoado defensor, resultou duramente represaliado polos sublevados no 36,
que lograron expulsalo da universidade e do decanato do Colexio de Avogados de Santiago.
Nunha alocución radiofónica do
2 de abril de 1933, a prol da au-

tonomía, Enrique Rajoy Leloup
facía un chamamento aos galegos fronte ás manipulacións dos
que “se empregan contra a autonomía despois de terse declarado autonomistas.“Non consintades –día Rajoy Leloup– que
se perda este momento histórico, probabelmente único na nosa vida, que fará posíbel acadar
para Galiza unha existencia mellor; unha vida máis digna e
honrosa para nós os galegos;
unha vida que permitirá a Galiza recobrar a súa antiga personalidade e actuar no mundo como célula de universalidade”♦
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Un activista
de Astano

Unha Pepa A Loba pouco elaborada
Reigosa novela as andanzas
dun dos mitos do bandoleirismo do XIX
Título: Pepa A Loba.
Autor: Carlos G. Reigosa.
Edita: Xerais.

O bandoleirismo galego do século XIX ofrece suculento espazo narrativo aínda por explorar. Tampouco os historiadores
se ocuparon moito del, e é así
que, hoxe, o que sabemos deles
é que houbo moitos, que non levaban vidas
precisamente
anxelicais e É nas
que ese mes- personaxes
mo descoñece- centrais,
mento que de- Pepa e
les temos está Daniel
a convertelos Couso,
en garante da onde máis
emoción de
tramas atraen- se nota
tes e ben dosi- a parca
ficadas. O es- configuración
critor galego,
escritor nunha lingua minorizada e polo tanto dun sistema precisado de autentificar a máxima
cota de literariedade, non aprezaba grande cousa este tipo de
discursos, moi populares mais
sospeitosos de só pretender seren entretemento sen máis trascendencia. Hoxe, en medida diferente segundo os seus talentos, ninguén nega a literariedade da obra de Stevenson, Swift,
Dickens ou Verne; e poco a
pouco van xurdindo discursos
desta índole, amparados tamén
na boa fortuna de títulos como
Morning Star (fáisenos difícil
entender que a novela de Xosé
Miranda non conte, que saibamos, cun proxecto cinematográfico serio) e na sede de títulos destas características que o
lectorado galego ten.
Pepa A Loba, novela que
comentamos hoxe, e que xa dera lugar a algunhas tentativas
narrativas anteriores, probabelmente teña unha boa acollida
entre os lectores, ademais de
que conta xa cun proxecto para
levala ao cine. Seguramente, a
Carlos G. Reigosa houbéralle
gustado escribir unha novela
histórica, mais dado o pouco
coñecemento existente da figura histórica central, e o feito de
non atopar unha Pepa senón
centos e moi distintas entre si,
obrigárono a elaborar un discurso de aventuras -sen esquecer a posíbel condicionante de
saber que esa historia vaia ser
posta en cinema. Vexa o lector
os “Agradecementos. (A xeito
de como se fixo) e o “Epílogo
posdata” e comprobará a importancia que para o autor tivo
o concurso dos datos históricos.
O autor tamén é consciente de
que a personaxe e os feitos que
crea son pura ficción e iso probabelmente axuda a explicar a
pouca entidade das personaxes.

Carlos G. Reigosa.

É nas personaxes centrais,
Pepa e Daniel Couso, onde mái
se nota a parca configuración.
No caso de Pepa esta é un chisco máis rica (rispeta, robusta,
destemida e bela) que no de
Daniel (bastante inocente).
Quizais orixinou isto o temor a
que a Pepa ficcional resultante
non respondese á histórica (su-

poñendo que algún día cheguemos a saber máis dela) ou a
non querer primar ningunha
desas pepas referidas pola lenda. O feito é que son dúas personaxes estrañamente planas, e
que isto contrasta coa meirande
riqueza de matices empregada
na configuración das personaxes antagonistas. Tanto é así
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Francisco Castro.
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D. Pereira & E. Fernández.
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Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.
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Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

5. ARTHUR E GEORGE.
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Galaxia.
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Eduardo Rolland.
Xerais.
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que a sensación de achármonos
ante un discurso de serie infantil-xuvenil, editorialmente reconvertido, non nos abandonou
nunca ao longo a lectura. Efecto reforzado polo idealismo
que leva a que Pepa e Daniel se
comporten como personaxes
de novela rosa e se collan da
man con emocionada tenrura,
por exemplo. Idealismo que tamén pode explicar que uns labregos (que máis propiamente
deberían ser criados) se adiquen a contar contos e adiviñas
á calor do lume. Isto, de por si,
xa afecta á verosimilitude,
mais esta vese en entredito tamén noutras ocasións, como
cando tres homes saltan (desde
un valo, que xa debía ser alto)
a un carro de herba seca e se
camuflan nel; resulta difícil de
crer, porque é pouco espazo para tres homes, que terían, por
riba, que afrouxar o adival que
atara a herba conténdoa para
que non caese, e evitar o perigo
dos estadullos... Por certo que
ao idealismo contribúen tamén
os diálogos, diálogos sen chispa, inocentes, supérfluos, tan
planos como as personaxes.
A novela confórmase con
ofrecer unha intriga correctamente dosificada, na que se nos
van contando as andanzas e os
amores, de Pepa A Loba, desde
que era nena até despois de
morrer Daniel, o seu amante.
Conta cunha estrutura simple,
como adoita ser nestes casos,
cunha analepse no inicio para
relatar a nenez e un salto temporal cara adiante cando se
achega o remate. E deixa unha
porta aberta a que nunha vindeira ocasión poidamos asistir
a novas aventuras da protagonista e os seus homes. Aínda
que, claro está, o seguimento
da intriga vese afectado polo
que antes comentamos dos protagonistas.
Visto o visto, a impresión
xeral que deixa a novela, sobre
todo se temos en conta as obras
anteriores de Reigosa, é a de
que se trata de material narrativo pouco traballado. E non só
polo xa dito, pois resta aínda
un outro indicador que corrobora esa impresión xeral. E este non é outro que unha lingua
moi pouco coidada, así de pouco coidada que un pode, por
exemplo, atoparse con castelanismos tan evidentes e rechamantes como “vecinos”, “quieres” ou “cuerpo”, por exemplo,
e sen entrar a comentar outros
aspectos morfolóxicos. É de
desexar que na versión cinematográfica as aventuras de Pepa
A Loba corran mellor sorte que
nesta tentativa narrativa.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Pancho Allegue, historia dun
compromiso, de María Xesús
Arias, Henrique Sanfiz e Manuel Mera, é un achegamento
á vida de
Francisco
Allegue Tenreiro, sindicalista de
Astano falecido no 2005
aos 46 anos. A
través da súa
biografía e do
comentario da
súa idea de compromiso social
e nacional, os autores definen
a existencia dun dos activistas
máis fecundos dos últimos
anos en Galiza. Edita o
Concello de Fene.♦

Proxectores
en Lugo
O Concello de Lugo publica
O cinematógrafo nas festas de
San Froilán de
Lugo (18981930), de Fernando Arribas
Arias, terceira
obra da
colección ‘San
Froilán dos
devanceiros’. O
volume
condúcenos á
etapa pioneira do cinema, aínda invento estrambótico e
capaz de sorprender uns
espectadores que aos poucos
se foi convertendo nun dos
símbolos da modernidade.♦

En barco
Transporte de viaxeiros e mercadorías por mar e río, pirataría, pesca no rico Miño. De
todos estes temas fala a investigación
histórica Tráfico marítimo e
fluvial nos portos do sur da
provincia de
Pontevedra, de
Ernesto Iglesias
Almeida. O
libro inclúe documentos históricos, mapas e deseños de embarcacións. Edita
Toxosoutos.♦

Memoria
do regreso
Xosé Neira Vilas plasma en
Vinte anos retornando,
publicado
agora por
Xerais na colección ‘Crónica’ unha especie de
memoria ao
redor da súa
experiencia
como emigrante retornado.
Pequenas notas
de diario durante dúas décadas
entre Gres (Vila de Cruces) e
Cuba.♦
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Fauna de museo
Converter os animais en
protagonistas dos máis
famosos cadros. Svjetlan
Junakovic ensaia no Gran
libro dos
retratos
dos
animais
unha técnica que consiste en
usar obras
pictóricas
afamadas
durante toda
a historia
poñendo no lugar dos
personaxes orixinais
diferentes animais (unha
aguia, unha ra, un armiño, unha ovella, un pelícano…).
Edita Oqo.♦

Libro
con sorpresa
Panocha. ¡Feliz Nadal!, de
Didier Lévy e Xavier Deneux,
é un libro animado, que inclúe
unha luz e mil sorpresas. Cada
páxina contén segredos
que o lector
debe ir
descubrindo
aos poucos
para completar o conto do
tigre Panocha
e os seus amigos días antes
do Nadal. Unha historia
pensada para ler e tamén para
que llelo lean aos máis pequechos. Edita Rodeira.♦

Os abusóns
Anthony Brown narra n’O
libro dos porcos a historia da
familia Porcón,
onde o pai
e os dous
fillos pouco
fan por
axudar a
nai, que
acaba farta
de lavar, cociñar, limpar
e traballar fóra da casa e
acaba marchando. Decataranse
do abusóns que son os varóns
Porcón? Só así poden
conseguir que a mamá volte.
Edita Kalandraka.♦

Para novos
lectores
Sotelo Blanco publica dúas
novas obras da súa colección
‘xuvenil’. O camiño a
Tibiáns, de
Mari Vega
Cerqueiro,
conta unha
viaxe á aldea e
os seus refráns.
O capitán
Zochusmán, de
Luís Seixido,
explica con humor como
converterse nun
superheroe con
aquilo que temos pola casa. O
peor é escoller que súper
poderes escoller.♦

Lugrís Freire e, á dereita, Galo Salinas con Vicente Casanova.

Revisión do teatro galego
de hai un século
Edición crítica dun texto inédito de Carré Aldao
Título: Memoria crítico-bibliográfica sobre

el Teatro Regional Gallego.
Autor: Uxío Carré Aldao.
Edita: Biblioteca-Arquivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”.

Acaba de aparecer a segunda
entrega da serie Ouro-Documenta da Biblioteca-Arquivo
Teatral Francisco Pillado Mayor. Trátase
esta vez dun O seu
texto inédito
interese
de Uxío (ou
Eugenio, co- radica
mo asinaba el) na segunda
Carré Aldao, parte,
Memoria críti- un estudo
co-bibliografi- crítico sobre
ca sobre el Te- as obras
atro Regional
dramáticas
Gallego, un
texto datado das que ten
en 1913 e que coñecemento
foi accésit nos Carré
Xogos Florais Aldao.
o rg a n i z a d o s
polo “Recreo
de Artesanos
de Pontevedra”, segundo o responsábel da edición e as notas,
Xoán López Viñas, que lle pon
un prólogo axustado e conciso
ao texto.
O texto de Carré Aldao divídese en dúas partes, Memoria... propiamente dita e “Bibliografía. Las obras dramáticas gallegas”. O seu interese,

maiormente, radica na segunda
parte do escrito que consiste
“nun estudo crítico literario sobre as diversas obras dramáticas de que ten coñecemento
Uxío Carré Aldao, converténdose no primeiro estudo literario de obras e representacións”
(p. 11-12 da Introdución).
A primeira parte é un pequeno esbozo da historia do teatro
en galego até aquelas datas. A
postura, digamos, positivista, en
certa maneira, do autor impídelle ver máis lonxe do que os seus
ollos ven. Esta é, por outra parte, unha característica de case
toda a crítica e historiografía europea da época, non eiva exclusiva de Carré Aldao. O volume
acaba cunha conclusión senón
precisa, si moi clara: “Toda obra
dramática, dentro do Teatro galego, ten forzosa e ineludibelmente [a tradución e o suliñado
é noso] que ser pensada e escrita en galego se ha de ser fiel reflexo da verdade e non dun efecto puramente convencional”.
Outra parte do interese do
texto é que Carré Aldao ten uns
gustos determinados, e neses se
achanta para críticar aquilo do
que non gosta. De aí que os seus
xuízos, ás veces sexan peregrinos. Así, por exemplo, cando dá
noticia de Men Rodríguez Tenorio, de Manuel Amor Meilán escribe: “non o coñecemos; mais

o galardón que obtivo e a recoñecida competencia do seu autor son máis que suficientes
probas para que, sen outra algunha, poidamos afirmar que
esa obra ha ser, indubidabelmente, unha das que máis en estima se deben ter entre as que
compoñen o noso teatro rexional”. Outra veces resultan categóricos e duros: falando de A torre de Peito-burdelo, de Galo
Salinas, di: “o seu desenrolo
acusa a inexperiencia do autor.
As personajes están ben caracterizadas, pero o que perxudica
grandemente esta obra é a grandísima incorrección da súa linguaxe e o descoñecemiento imperfecto do verdadero significado ou acepción dos vocablos
[...] Só á benevolencia do Xurado pode achacarse que tal obra
tivese logrado un premio”. Con
respecto a Pedro Madruga, de
Cuveiro Piñol, sucede outro
tanto: “O respecto que nos merece a memoria do seu autor fai
que nos absteñamos de todo
xuízo acerca desta obra, da que
é bastante, digamos, que, segundo as nosas noticias, foi presentada en varios certames nos
que había tema sinalado para tal
xénero de traballos, sen obter
recompensa algunha”. Sobre
Camiño de Santiago, de Luís
Otero Pimentel, afirma: “Únicamente por citala, mais non por-

que mereza que nela nos ocupemos, anotamos esta obra”. Son
comentarios que se alguén se
atrevese a facer hoxe, sería, como mínimo, crucificado. Aínda
que ás veces, ao noso parecer,
sexa inxusto, por exemplo cando fala d’ A fonte do xuramento,
de Francisco Mª de la Iglesia.
Ás veces demostra que o seu
xuízo crítico non anda por bo
camiño. Así na conclusión escribe: “Nada máis afastado da
verdade que as personaxes das
comedias de costumes galegas,
movéndose nun medio de acción onde todo lles é extraño,
así sexan os seus autores tan galegos e de mérito extraordinario, como Linares Rivas, Valle
Inclán e outros de igual estatura
literaria”. Para Carré Aldao, naquel momento da dramaturxia
galega, os grandes autores eran
Matelo Paumán, Galo Salinas e
Manuel Lugrís Freire. Trabucouse moito?
Un texto que é historia e que
serve para saber por onde ían os
gustos literarios-teatrais nos primeiros anos do século XX. O
que si notamos en falta é que nas
notas do curador non se diga cales das obras referenciadas por
Carré Aldao, e que estaban inéditas en libro no seu día, foron
publicadas posteriormente.♦
X.G.G.
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No 30º aniversario da fundación da Asociación Cultural ‘Lumieira’ de Carballo

Xeracións
XURXO BORRAZÁS
En Carballo hai uns días xuntámonos
douscentos amigos co gallo do 30º aniversario da fundación de Lumieira, unha das asociacións culturais máis veteranas en Galiza. O acto celebrouse
arredor dun xantar e, cuns mostachos,
unhas trenzas loiras e o viño servido
en xerras, pareceriamos unha festa bávara, unha novemberfest chea de fartura, repichocas enxebres e ledicia comunal, o que os petrucios de comezos
do XX chamarían... un acto de “exaltación da raza”.
Non falo de fartura gastronómica
senón de xente amábel e sensíbel á cultura; xente á que, ademais, lle van ben
as cousas: funcionarios, profesións liberais, pequenos empresarios, mesmo
algúns non tan pequenos. A relación
persoal entre distintos sectores sociais
ou ideolóxicos na nosa vila é chamativa, as reunións e a colaboración que
sobarda as diferenzas políticas é habitual en actos culturais, deportivos ou de
lecer. O nacionalismo carballés tivo ese
carácter integrador e permeábel desde
a súa aparición nos anos 70, o que lle
permitiu, desde unha base de militancia
modesta, chegar á alcaldía nesta lexis-

latura. A integración vén de lonxe, a
fartura veu vindo.
Cando se fundou Lumieira, en xeral
as asociacións culturais galeguistas da
transición, como O Facho ou ‘Alexandre Bóveda’ (outras dúas que se manteñen), as dificultades eran múltiplas: problemas para a súa constitución, atrancos
e prohibición de actividades, mesmo espionaxe de cada simple conferencia.
Arriscábase no persoal e bordeábase a
ilegalidade, ou burlábase a legalidade en
cada movemento. A xuventude e a idea
de cultura entrenzada coa loita política
levaban de por si ao risco e á provocación máis ou menos calculada.
O tempo pasa, quen o dubida? O
temperamento combativo e desafiante
dálle paso á felicidade bávara. No banquete de Carballo abondaba a harmonía
e a amizade; a uniformidade xeracional
facía que as experiencias compartidas
nos convertesen case que en familia.
Atrás quedaban os tempos do combate,
o conflito e a ilegalidade. “Nós” eramos
agora a “legalidade”. Nas diferentes mesas respirábase satisfacción e nostalxia,
non desasosego.
Que as relacións persoais se desen-

volvan neste clima de civilidade e harmonía é desexábel, negar iso sería ruindade. E a cultura entendida como folklore encaixa dentro deste benestar. Na
etapa Fraga “cultura” levaba camiño de
igualarse a “gastronomía”. O pensamento crítico é o contrario, o seu osíxeno é o conflito, a contradición, o inconformismo, a provocación. Está ben
que os corentóns e cincuentóns nos
xuntemos a celebrar o caralludos que
fomos e o ben que nos vai, pero cando
a mocidade galega máis comprometida, por minoritaria que sexa, poña a
caldo a nosa autocompracencia, a nosa
linguaxe calculada, a nosa indecisión, a
nosa música, os nosos libros, os nosos
bandullos e o noso éxito, por moito que
as proclamas desa mocidade nos parezan máis arroutadas que razoadas... sabede que a mocidade, cando se afasta
dos adultos e desafía a legalidade, sempre leva a razón.
Hai 30 anos os mozos das asociacións culturais, sindicais, ecoloxistas
ou estudiantís pelexaron para encher o
baleiro do que os gobernos abandonaban
ou impedían. Agora os gobernos dánnolo todo feito: música, teatro, conferen-

Transportes
Hernández
& Sanjurjo,
segunda parada

cias, fogos de artificio, deportes, cursiños... A mensaxe é que as asociacións, a
iniciativa cidadá, carecen de sentido.
Un goberno non debe organizar actos culturais, e aquí o “poder” organiza
até encontros sobre a “transgresión”. As
administracións metidas a empresarios
de circo son un atranco para o necesario
protagonismo da xuventude e un freo
para a cultura viva. A renovación cultural só pode levala a cabo a mocidade
crítica, como ben sabía Fernando Camarot, o vello republicano que lles axudou a aqueles catro mozos a fundar Lumieira cando para os demais o único
que facían era buscar problemas. Se pola contra a mocidade se sente pastoreada, vírase de costas.
Parabéns pois a Lumieira, éncheme
de orgullo formar parte dela, e parabéns
de paso ao resto das asociacións que no
seu momento desafiaron a idea da cultura oficial. A cultura oficial nunca é cultura, senón pompa e decoración. O éxito é
sempre, para o pensamento crítico, un
síntoma do fracaso. Pero isto, claro, dío
un insatisfeito.
30 anos novos!
30 anos máis!♦

contrabaixo, violín e viola
abórdanse temas como Madre
fango, A ti ya te gustaría
hacer el indio, La margarita
del francotirador ou La luz al
final del túnel.♦

Título: Vista Alegre.
Grupo: Transportes Hernández y Sanjurjo.
Edita: Discos de freno.

Ruxe o bravú
Título: Comercial.
Grupo: Ruxe Ruxe.
Edita: PAI-Música.

Os rockeiros da aldea de Aríns
volven conectar as guitarras
no seu último traballo,
Comercial, que sae á venda
en forma de once descargas
eléctricas despois de dous
anos de silencio. Con este no-

vo disco e despois de
redefinirse como grupo, Ruxe
Ruxe dálle unha volta á torniqueta na súa traxectoria depurando o estilo e desprendéndose de instrumentos como o
piano, o violín ou o acordeón.
Malia todo, a esencia segue
sendo a mesma: guitarras
punk-rock e gaitas rabuñadas
da tradición para falar de
hipotecas, da seguridade social
ou dos abusos de poder.♦

Xa está na rúa o novo de
Transportes Hernández y
Snjurjo, o proxecto alternativo
de Julián Hernández de Siniestro Total e de Rómulo Sanjurjo,
o que fora acordeonista dos Diplomáticos de Montealto. Producido por eles mesmos Vista
alegre flutúa entre o humor negro máis cruel até a expresión
poética máis descarnada. Cunha instrumentación composta
por acordeón, guitarra, banjo,
mandolina, percusión,

Trikitixa
cosmopolita
Título: Hiri.
Grupo: Kepa Junkera.
Edita: Elkar.

Dous anos despois de acadar o
Grammy Latino ao Mellor álbum folk polo anterior traballo
K, Kepa Junkera presenta
Hiri, un novo disco no que
volve revirar a súa trikitixa
(acordeón diatónico) para
ofrecer un son mestizo e folk
ao tempo que urbano e cosmo-

polita. Case dous anos estivo o
músico para rematar o que
considera o seu disco máis traballado, acompañado de
Frederick Manoukian e dunha
gran orquestra multiétnica. Para esta nova proposta, Kepa
Junkera rodeouse dalgúns dos
grandes da world music como
Mercedes Peón, Xosé Manuel
Budiño, Alain Bonnin, Glen
Velez, Alos Quartet ou Benito
Cabrero.♦

Visita
anosaterra.com
Novo FORO, totalmente reformado
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Manuel López
‘A compra de fotógrafos de prensa
comezou con Fraga na ditadura’
XAN CARBALLA

“Na transición un xeneral de división díxonos que el consideraba os fotoxornalistas da época fotógrafos de guerra”, lembra Manuel López (Boimorto, 1946), director da revista FOTO Profesional, que en 2007 cumpre vinte
e cinco anos. Manuel López expuxo recentemente na Coruña unha antoloxía
da súa obra de fotógrafo de prensa desde o lonxano 1966 dos seus inicios.
Vostede ten unha longa traxectoria no fotoxornalismo.
Cal é a diferenza daqueles
anos seus co que se fai hoxe?
Ironizando, se daquela era
dramático, hoxe é lamentábel. A
situación cando eu empecei non
era recomendábel, primaba o fotoxornalismo oficial pero tiven
ocasión de colaborar desinteresadamente con experiencias como
Teima en Galiza que procuraban
rachar esa dinámica. Ningunha
das épocas é ideal. No franquismo non é que non houbera unha
prohibición de determinada fotografía senón que era a realidade a
que estaba prohibida. Iso nótase
no que temos de memoria visual
publicada. Falando con Josef
Koudelka, que estivo nos anos do
franquismo facendo fotos dun tema que lle gorentaba especialmente, o mundo dos ciganos e o

flamenco, pregunteille sobre a realidade política que el vía e dicíame que non vía ningunha. Iso é
un drama porque as ditaduras son
tremendas: unhas borran a historia a base de retocadores e outras,
como a que serviu o inefábel ministro Fraga, dedícanse a comprar os fotógrafos. Aos máis relevantes que había nos anos 60
mandounos contratar para facer
carteis de turismo. Daquela había
fotógrafos que comungaban co
réxime, outros apolíticos como
Francesc Catalá Roca e outros
máis comprometidos, como algúns do grupo Afal de Almería, e
outros que denominaría documentalistas, foron comprados
desde Información e Turismo. É
un tema que está por estudar.
Na efervescencia de publicacións dos anos 70 e despois nos anos da Transición,

si tivo un papel relevante o
fotoxornalismo.
Nas épocas duras de Arias
Navarro e dos gobernos de Adolfo Suárez é cando os fotógrafos de
prensa deciden apostar e saír á
rúa. Gardo un recordo imborrábel
porque foi cando deixei a Gaceta
Ilustrada para marchar a Cuadernos para el diálogo, entre outras
cousas por manifesta incompatibilidade con Ansón que chegou
para dirixila despois da morte de
Franco. Daquela eu publicara un
libro, La España protestante onde
cito un texto tremebundo do Ansón novo, do seu libro La hora de
la monarquía, no que defendía a
“ditadura nacional católica” e el
foi comprando toda a edición para
que non se coñecese... pero o meu
exemplar non o comprou. O tránsito das fotos “autorizadas” ás fotos da realidade que estaba a pasar

nas rúas non foi fácil. O oficio do
fotoxornalista era de alto risco polo simple feito de estar no lugar
dos acontecementos e levar unha
cámara na man. Naquela época de
Cuadernos fun tamén secretario
xeral da asociación dos fotógrafos
de prensa de Madrid e dediqueime a resgatalos das comisarías.
Case era máis perseguido
o que fotografaba que o que
escribía.
Tivemos que negociar co
goberno militar de Madrid e o
ministro de gobernación as condicións de traballo dos fotoxornalistas, e foi cando propuxeron
utilizar un brazalete de identificación como mal menor. Un xeneral de división díxonos literalmente “considéroos a vostedes
auténticos corresponsais de guerra”. Moitos dos camiños que
tomou a transición decidíronse
na rúa e o xornalista podía disimular a súa condición, pero o
fotoxornalista tiña que levar a
ferramenta de traballo na man e
ademais tiña que estar no mesmo lugar da noticia. Caíanche
paus de todos lados.
Había límites para publicar, pode haber tesouros nos
negativos de tantos fotógrafos
que aínda non coñecemos?
Pode haber, sen dúbida. Na
exposición que fixen agora na
Coruña decateime. Levo vinte e
cinco anos adicados ao labor de
editor da revista Foto e traballando con fotos doutros, pero despois de ter feita a selección das
cen fotos que me pediu Xurxo
Lobato dinme conta de que había
moitas cousas que pagaba a pena
resgatar. Naquel tempo a edición
estaba fortemente condicionada
por factores políticos pero tamén
pola urxencia da edición dun medio de comunicación, que ademais situándose na época era
máis lenta (revelado, positivado,
fotomecánica,...). Tamén estaba a
escolla que facía o fotógrafo segundo a súa forma de ver naquel
momento, pero pasados vinte e
cinco anos aquelas fotos son tamén documentos históricos que
se ven doutra maneira.
Hai cada vez más experiencias de fotógrafos que colocan nas súas webs persoais
parte do seu arquivo histórico.
É un fenómeno con futuro?
Pode telo en canto haxa
normalización. O fenómeno da
web fotográfica terá futuro
cando desemboque en publicacións impresas.
Como era o panorama das
revistas cando fundou FOTO
Profesional de fotografía naquel tempo, desde a clásica
Arte Fotográfico á máis vangardista Nueva Lente?
En 1982 había un pequeno
deserto se pensamos que unha
revista ten que ser algo máis que
un soporte publicitario da industria e un escaparate da concursística oficial. Nueva Lente, na que
colaborei na última etapa, fora
moi interesante pero estaba en
devalo á altura que saimos nós.
Arte Fotográfico era unha revista como había noutros países,
que servía de trinque publicitario
e da concursística fotográfica
sen máis elementos críticos.
Nueva Lente era máis de vangarda. Cando saímos nós, máis que

proxecto definido sabía que non
quería ser un bombardeador publicitario , intentar alfabetizar sobre a fotografía, pensar máis na
idea que nos aparatos.
Cando se encontran os fotoxornalistas a conversa xira
moitas veces sobre cámaras
máis que sobre fotos.
A Ditadura deixou unha serie
de situacións terríbeis no colectivo da prensa. Durante a época de
Fraga fomentouse algo dramático para todos. De repente os fotógrafos de prensa eran o colectivo profesional que con menos
formación chegaba antes a ter diñeiro, porque ían a unha recepción oficial encargábanlle de paso unha chea de fotos e tiñan un
pequeno negocio paralelo. En
pleno esplendor do franquismo
os fotógrafos canto máis asépticos mellor estaban e ese enfrontamento acabou trasladándose ás
redaccións.
Vostede ten reflexionado
en varias ocasións sobre o
cambio na propia fotografía
a partir da implantación masiva da tecnoloxía dixital.
Non hai demasiado ruído?
A fotografía cambia porque, afortunadamente, quítalle
poder aos fotógrafos como xestores exclusivos da imaxe. É
unha democratización cultural
que axuda porque a xente sabe
ler as fotos.
Non se banalizou en exceso?
Pois viva a banalización!
Morre o Papa e na Praza de San
Pedro os católicos están cunha
man enxoitando as bágoas e na
outra cos teléfonos móbiles en alto para facer a foto. Brincadeiras
aparte, está ben esa democratización que falaba, pero hai un novo
desafío para fotógrafos e sobretodo editores gráficos para ir promovendo unha profundización
seria na linguaxe fotográfica. O
banal fai democracia, porque se o
pensas as ditaduras téñeno peor
porque a comunicación é máis
difícil de pexar con cancelas. Nos
recintos militares dos Estados
Unidos foi donde primeiro empezou a estar prohibido entrar con
teléfonos móbiles con cámara.
É o propio fotógrafo o
editor gráfico?
O editor gráfico e o fotógrafo
están chamados a entenderse. O
editor sabe mellor que ninguén
valorar a imaxe e aporta a visión
editorial, está mais de parte dos
lectores, mentras o fotógrafo é o
testigo ocular e o autor da información gráfica, o profesional que
pon a súa mirada e tamén paixón
naquelo que fotografía. Ambos
profisionais necesítanse, do mesmo xeito que Nené necesita de
Fernando Vázquez para marcar o
gol nos “derbis”. No “partido”
entre o fotoxornalista e o editor
nas redacións hai que animar
conxuntamente os dous: a visión
do fotógrafo… segundo a edición e a posta en páxina do editor. Cada vez estou mais convencido de que o exemplo a seguir é
o traballo en equipo do mundo
do cinema… Condición indispensábel é a non “invasión” do
editor no campo do fotógrafo e
viceversa. Ambas funcións son,
deben ser igual de dignas, para
exercer con independencia, ou
mellor dito interdependencia.♦
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Galaxia publicará 32 dentes,
novela finalista do ‘Torrente Ballester’
Xabier López López conta a historia dun dramaturgo que se volve neno

Por terceiro ano consecutivo,
o premio ‘Torrente Ballester’
de narrativa, que convoca a
Deputación da Coruña, foi para unha obra en castelán, a
presentada por José María
Merino El lugar sin culpa. Pero nesta ocasión, o xurado do
premio acordou nomear un finalista na acta: 32 dentes, de
Xabier López López.
As bases do premio non indican que haxa gratificación
para o finalista e nin sequera
se contempla que se recomende a publicación da obra destacada. Mais nesta ocasión, a
novela escollida si aparecerá
nas librarías grazas a Galaxia,
editorial na que publica habitualmente López, que se comprometeu a converter o mecanoscrito en libro.

Xabier López mostrouse
contento polo recoñecemento
do xurado. “Quedar finalista
nun premio ao que se presentan máis de 300 obras é sempre
unha satisfacción” mais tamén
se laiou das dificultades para
os autores en lingua galega en
certames coma este. “A literatura galega ten poucos espazos
polos que respirar e un premio
convocado pola Deputación da
Coruña sería un xeito excelente de promover as nosas letras”, explica.
32 dentes conta a historia
dun autor teatral que de socato
se converte en neno. Pensa coma un adulto mais a sociedade
trátao como o que aparenta, un
neno desvalido que vive un
cento de aventuras entre asistentes sociais, casas de acollida e adultos.
López considera que a súa
novela é debedora da tradición
literaria da picaresca e que escolleu centralo no mundo do
teatro polas posibilidades que
lle abría en canto á ambientación. “Interesábame moito o
finximento, a actuación”, comenta.
O autor betanceiro explica

que no fondo da novela residen
dous obxectivos básicos: ir
contra a tradición da novela de
iniciación e de idealización da
infancia, “un estereotipo que
ultimamente colleu moito pulo
en Galiza” e facer unha metáfora sobre a minoría de idade
das linguas minorizadas. “A
pesar de que pensamos que a
nosa cultura é madura, os demais trátannos como meniños”.
Xabier López López ten
man cos premios. No 2001 gañou o ‘Vicente Risco’ de literatura fantástica c’O caderno (Sotelo Blanco) e dous
anos despois levou o ‘García
Barros’ de narrativa por A vida que nos mata (Galaxia).
Ademais, publicou Biff, Bang,
Pow! (Novela case negra)
(Sotelo Blanco, 1997); Doutor Deus (Sotelo Blanco,
1999); O mono no espello
(Sotelo Blanco, 2002), A estraña estrela (Galaxia, 2003)
e A vella quenlla perde os
dentes (Rodeira, 2005). Un
dos seus relatos, “Ollos verdes”, incluíuse na compilación de relatos multilingüe
Trece por docena (Caballo de
Troya, 2006).♦

A.G.N.

CÉSAR LORENZO GIL
A editorial Galaxia publicará 32 dentes, de Xabier López López, novela finalista
do premio ‘Torrente Ballester’ 2006. Este recoñecemento, expresado polo xurado na acta do galardón,
non supón ningunha gratificación económica para o autor.

Homenaxe á escritora finada o 22 de novembro en Pontevedra

María Vitoria Moreno
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR
Non andamos sobros das persoas de fóra das nosas xeografías que se achegan
para ficaren en alma e corpo, aventureiros canda nós, expostos nesa trepia simbólica, os tres piares da primeira consolidación: lingua, cultura e afectos. Outros moitos máis veñen para o negocio
mais as babecadas; e son aquí felices
desprezando. Nas últimas achegas de inmigrantes cabe tamén a esperanza de
nos ver nas tres palabras devanditas: serán fértiles se hai sazón. E tanto cómpre
que haxa. Valeri Karpin, cando era un
futbolista do Celta de Vigo, seica asistía
convencido aos cursos de galego, alomenos non era reaccionario. Retornado
á cidade viguesa, para unha inmersión
deportiva como lanzadeira de proxectos
anovados, aínda hai quen sospeita e repregunta: “e pra qui é, aghora non miras
ben pra qui é?”. “Come e cala rapás, que
xa se verá”–retrousa o vello aprendiz de
sabio. María Vitoria foi a miña primeira
aparición, a primeira sorpresa dos implicados. Sabía de Ana María Morris, ao
lonxe dos océanos, e seguía un listado
de nomes e obra que aquí non digo por
se falta alguén, sería inxusto. Pois na
memoria de todos achego esta louvanza
da muller que xa non está para as entregas da súa voz en directo: hai un ano e
vexo aínda o seu teléfono na lista dos
aparecidos, sempre. Pois por iso.
Os amigos da Asociación Cultural

María Vitoria Moreno
segundo Calros Silvar.

Máislibros mandan aviso, para o
mércores, 22 de
novembro,
do
convivio coas palabras da escritora
da auga que nos
chegara de aló:
Valencia de Alcántara, vía Madrid,
Lugo, Pontevedra.
Namorada desta
Terramar e da súa
xente, dixo “quedo”. Ficou fermosa e leda, deunos
pan de obra feita,
puxo mesa e galanura, tirou das gavetas cara á luz
dos cartafoles da
creación e soubemos, tamén por
ela, que a nosa lingua tiña mel. Desde o 1973 que nos
dixemos “ola, que
tal por aquí” atravesaron outonos e
primaveras o vello
mundo das escritas. Ceifamos soños,
acadamos
desperdicios, fo-

mos indo polas ruelas do silencio, onde
se coce o pan da noite, na procura do
ancho corredor que lle cómpre ao sol
para o seu xeito de pousa na andadura
da viaxe: a solaina din os namorados da
Voz e da Cultura. Difícil alcance. Pero
Ela é. Non hai aniversarios en ti, hai
celebración; ese gozo de sabermos que
aínda repasas e paseas nas lealdades,
tantas: Galiza, o noso orgullo, o compromiso, os amigos Alma e Nicolás, os
obradores de cada día e hora en creba
ou suba, ese carroulín dos abaladoiros.
Celebrámoste, muller da auga (o repenique dos fonemas no banzado desa túa
boca que en-canta paseniño e fai un colo do galego que ti sabes modular e bicas tanto) coas achegas necesarias para
o encoro da abundancia que é a vida.
Estamos arestora de Festa contigo, na
Biblioteca Pública de Pontevedra: o teu
niño de arao, as avenidas das fertilidades (un día alguén labrará unha placa
co teu nome), a cidade da pedra que escoitamos dicir e soñar cando ninguén
fala e case todo aburre, para que as idades aprehendan, sobrevivan. É a nosa
Palabra colectiva contra as desventuras. Viviremos, mociña, as “Mil Primaveras”. Máis! Díllelo tamén así ao
Álvaro Cunqueiro e a toda esa coral irmandiña do Pórtico de noso; e convidádevos arestora canda nós, onde sempre haxa Paraíso.♦

Rodrigo Romaní
‘O ensino de música tradicional é caótico’
M. BARROS

Cunha dilatada traxectoria no mundo da música tradicional e folk, Rodrigo
Romaní preside a Fundación Son de Seu, institución que vén de presentar,
despois dun ano de traballo, un estudo sobre a situación que atravesa a ensinanza da música popular en Galiza no Libro branco da educación en música tradicional en Galicia. Como el mesmo explica, este estudo “é un intento de recuperar e poñer en valor un patrimonio truncado pola Guerra Civil”.

nos propios recursos. Dende
Que realidade se vive?
Hai varias palabras que pode- aquela vólvese a ollada dos culrían resumila, unha é caótica, a tos cara esta expresión e vólvese
outra sorprendente, pola súa di- pór de moda, pero cun matiz, pamensión. Na actualidade hai en- sada pola peneira da música itatre 20.000 e 24.000 alumnos en liana porque non valía a expretoda Galiza no terreo da música sión propia e natural. Xa no sétradicional. Das enquisas deríva- culo XX, Perfecto Feixóo foi
se que o gasto que destinan os quen de subirse a un escenario
galegos a pagarlles aos profeso- acompañado dun grupo de amires ascende a uns 3 millóns de gos a reivindicar o valor da múeuros ao ano, non todo declarado sica tradicional sen filtros. A pare moitas veces en condicións de tir dese momento asistimos a una
precariedade. Mais a cifra real época dourada que se trunca coa
pode incluso triplicarse sen en- chegada da Guerra Civil. Agora
gadirlle o custe dos traxes e dos volvemos empezar de cero. Este
instrumentos. Todo este diñeiro estudo é un intento de recuperar
manéxase sen control, o 70 % entre todos a posta en valor dese
dos profesores traballa sen con- patrimonio.
Esta é a primeira vez que se
trato e gañan menos de 200 euros por actividade. Estamos fa- analiza o ámbito da ensinanza
lando de profesores que teñen da música tradicional. Por que
maioritariamente unha forma- a Fundación decide poñer en
ción xeral universitaria e de ba- marcha este proxecto?
Era moi necesario. A maior
charelato, pero non unha formación musical regrada. A tradición parte dos cartos destas actividaoral segue sendo o método máis des vén de fondos públicos. Sunumeroso. A música tradicional ponse que se xestiona e se soliciestá mantida polas asociacións ta invocando unha serie de valores que atenden ao caracter difeculturais e veciñais nun 70%.
Malia todo, semella que a rencial de Galiza, o valor patrimúsica tradicional nunca gozou monial e histórico. Até o da agode mellor saúde que na actuali- ra non podiamos argumentar
dade. Nunca houbo tantas esco- dende o punto de vista do valor
las especializadas, nin tantos económico e social que ten este
músicos que se dediquen profe- sector. Chegar a estimar estes assionalmente a isto, nin tantos pectos era outro dos obxectivos.
Tamén buscabamos presentar a
discos vendidos deste xénero.
A xente que está metida no Fundación son de Seu, unha insensino da música tradicional ten titución creada para articular o
a sensación de que desapareceu mundo da música tradicional e
unha porcentaxe importante des- folk, sobre todo no ensino. Queta actividade con respecto a hai ríamos unha tarxeta de visita que
cinco anos. O problema é que lle fose útil a todos os profesiosempre nos manexamos en ter- nais e marcar un antes e un desmos estimados. O estudo ten en- pois na organización do sector e
tre os seus obxectivos traducir tomar conciencia de que, a pesar
das modas, é un
esas impresións
patrimonio que
en datos que macómpre coidar e
nifesten a evolualternativa
que este é un dos
ción do sector.
máis precarios da
Que pasou antes
debe
elaborarse
vida cultural de
non o sabemos,
Galiza.
movémonos por nunha mesa
Que pasos
apreciacións. Pudeben darse pablícanse máis dis- de traballo na que
ra solucionar a
cos e existen máis
situación.
escolas especiali- estea representado
A Administrazadas que antes, o profesorado e
ción debe primeipero cómpre ter
ro escoitar e desen conta que a a administración.
pois sentar a falar.
maior parte das
Cos datos enriba
actividades que se
da mesa débense
realizan en Galiza
mirar os recursos
ten lugar nos centros culturais. Os 300 alumnos que existen para intervir nesta sique temos no departamento de tuación. Non temos unha alternamúsica tradicional da Escola de tiva elaborada senón que se debe
Artes e Oficios xunto cos do estudar nunha mesa de traballo
Conservatorio Folque de Música onde estean profesores e adminisTradicional de Lalín son unha ci- tración. A consecuencia inmediata
fra insignificante con respecto ao que se deriva da situación actual é
total. Por cada praza que se cre- a progresiva desaparición. Por iso
ou houbo moitas outras que se cómpre formar o profesorado, reperderon. Tanto nós como o con- gular a súa situación e empezar a
servatorio de Lalín temos reper- falar de qué podemos facer, como
cusión nos medios, pero as aso- noutros ámbitos culturais.
Que máis actividades ten
ciación culturais ou veciñais non
teñen tanto acceso. Por iso, se previsto desenvolver tanto a
unha desas agrupacións desapa- Fundación como a Orquestra
rece non transcende máis alá dos Son de Seu?
A orquestra está traballando
propios afectados. É por iso que
non me parece moi sólido dicir no seu segundo disco e preparanque agora hai máis actividade do concertos fóra de Galiza.
Fundación e orquestra tentarán o
que antes.
A que se debe esta situación? ano que vén facer unha rede euA música tradicional foi ig- ropea de orquestras folk, un cirnorada sistematicamente polas cuíto de intercambio permanente
clases que tiñan acceso a cultura destas formacións baseadas nas
até o século XIX, sobre todo a músicas propias dos países e que
partir da contestación que dende permiten un contacto e un intera elite cultural se lle fai á inva- cambio permanente. Estamos nesión da musica italiana. A alter- se proceso de creación e penso
nativa é unha música baseada que o ano que vén será clave.♦

A

PACO VILABARROS
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Os vellos gaiteiros nunca morren
M.B.
O tamborileiro Xosé Ramón
Torres, a formación Os Barrios
de Chantada e o gaiteiro Emilio Corral foron os protagonistas da Homenaxe ao Gaiteiro, a festa coa que o grupo etnográfico A Buxaina quere
agradecer lle ás persoas maiores
o seu labor de conservación e difusión da música tradicional.

Xosé Ramón Torres e, á dereita, Os Barrios, unha das formacións máis antigas do país.

M.B.
Escrito, ilustrado, pregado,
montado e cosido de xeito artesanal. Así son cada un dos catro libros que compoñen a Colección Bourel, unha serie dirixida por Antonio Piñeiro dende
o seu nacemento en 2004. Agora, A Galería de Fisterre acolle
unha exposición na que se
amosa o material acumulado
na colección nestes últimos
anos, ofrecendo un percorrido
polos títulos publicados.
Un dos libros que se pode
contemplar na mostra leva por
título 37 poemas por man propia. Nas páxinas desta singular
antoloxía poética cada un dos
37 poetas participantes, que
pertencen a xeración diferentes, escribiron a man os seus
poemas á carón da versión impresa. A tirada completa, comprende máis de 3700 orixinais
executados directa e individualmente. O libro, que leva
prólogo de Xosé Ramón Barreiro, presidente da RAG, inclúe textos de escritores como,
X.M. Álvarez Cáccamo, Estevo Creus, Marta Dacosta, Estíbaliz Espinosa, María Lado,
Xulio López Valcárcel, Xesús
Rábade, Antón Riveiro Coello,
Sechu Sende, Baldo Ramos,
Xosé Vázquez Pintor ou Hele-

na Villar Janeiro. A eles súmanselle, entre outros, os poemas de Salvador García-Bodaño, Carlos Negro, María do
Cebreiro, Henrique Rabuñal,
Eva Veiga ou Miro Villar.
Tamén están expostos
exemplares de Pequeno, o título máis recente da colección,
asinado por Antonio Piñeiro.
Trátase dun volume de relatos
con ilustracións orixinais do
propio autor, está composto
por doce historias breves de temática variada. Os sete debuxos que ilustran cada libro foron reproducidos manualmente por Antonio Piñeiro en cada
una dos 148 exemplares que
compoñen a tirada.
A colección, que se produce na Ribeira, está ideada e
producida por completo de
xeito artesanal, pregando,
montando, cosendo e engomando e rematando cada un
das obras a man. Orientada cara a literatura a serie contempla ademais outras formas de
expresión artística. Por iso, aos
escritores únenselle pintores,
gravadores, fotógrafos ou ilustradores que traballan directamente sobre o papel.
Na actualidade estanse a
preparar catro novos títulos
que saíran en próximas datas.♦

exito
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car no Ballet Galego Rei de Viana e aprende o oficio de artesán.
Na actualidade elabora tambores
e toca en Brisas do Quenllo.
A organización homenaxeou
tamén a unha das formacións tradicionais máis antigas de Galiza
aínda en activo, Os Barrios. O
grupo naceu hai 112 anos en
Chantada, da man de Xosé Arguiz, Renato González e Arturo
Ledo. Xuntos comezan a tocar
polas festas da comarca e pronto
pasa a formar parte da agrupación Graciano Arguiz, fillo dun
dos fundadores. Co tempo xa se
converteron nunha icona do concello e das súas festas. Na actua-

ângelo ferreira de sousa (porto 1975)

cerlle a todas aquelas persoas
maiores vinculadas ás actividades artísticas tradicionais, dende
gaiteiros e pandereteiras até artesáns, que dedicaron parte das súas vidas ao divertimento dos seus
paisanos e tiveron unha relación
especial na difusión, ensino, recuperación e na súa promoción.
Xosé Ramón Torres é un deles. Nacido en Compostela pero
residente en Ordes dende novo,
este tamborileiro comezou a tocar
xunto co artesán Xosé Bao, sen
formación estábel, até que toda
esta actividade se cortou coa obriga de cumprir o servizo militar. A
volta da emigración comeza a to-

ant_art

O Caixanova de Vigo foi o escenario da XVIII Homenaxe ao
Gaiteiro, unha celebración emotiva organizada polo grupo etnográfico A Buxaina de Coruxo que
deixou o auditorio sen butacas
baleiras o pasado sábado 18 de
novembro. Os protagonistas desta vez foron o tamborileiro Xosé
Ramón Torres, que xa pisara as
táboas na edición pasada como
acompañante do gaiteiro Xosé
Cardelle, homenaxeado en 2005,
así como Os Barrios de Chantada, unha das formacións máis antigas de Galiza en activo, e o veterano gaiteiro Emilio Corral, de
96 anos de idade. Todos eles,
agás Emilio Corral, interpretaron
o seu repertorio en directo no
transcurso da celebración.
Con esta iniciativa, que se
vén celebrando dende hai 18
anos, a agrupación viguesa do
Centro Recreativo Artístico e
Cultural de Coruxo quere agrade-

lidade o grupo está formado por
Benigno Gómez Arguiz, Casiano
Domínguez Pérez, Delmiro Prado Rei e Xosé Lois Rodríguez.
Ademais dos concertos dos
homenaxeados, na gala tamén
participaron Xabier Blanco, o
grupo de baile Vai de roda, Os
Carunchos e Candido Pazó, quen
se encargou da presentación.
Máis de cen homenaxeados
A Homenaxe ao Gaiteiro é unha
das principais iniciativas que botou a andar A Buxaina, o grupo
que naceu ao abeiro do Centro
Recreativo Artístico e Cultural de

Coruxo en 1985. Nos 18 anos que
se vén desenvolvendo esta celebración, entre pandereteiras, artesáns, tamborileiros, bailadores,
clarinetistas, humoristas, gaiteiros
e acordeonistas foron homenaxeados máis dun centenar de persoas.
Tamén pasaron neste tempo polo
escenario do Caixanova algunhas
das formacións e intérpretes máis
destacado da escena tradicional,
entre eles Xacarandaina, Treixadura, Mercedes Peón, O Fiadeiro
ou Cantigas e Agarimos.
Despois do acto do teatro,
continuóuse a festa no centro cultural de Coruxo, na que tamén
participaron os homenaxeados.♦
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Un home do século XVIII
nunha casa de hoxe en día
M.B.
Cine e literatura únense da
man na película O bosque de levas, unha coprodución para televisión galego catalá baseada
na novela de Alfonso Álvarez
Cáccamo. Unha historia con
pinceladas paranormais, rodada integramente en galego, que
se estreará na TVG en 2007.
Despois de catro semanas de rodaxe, o pasado sábado 11 de novembro presentouse a película O bosque de levas, unha longametraxe
para televisión que ten como pano
de fondo sucesos paranormais
nunha casa dunha urbanización
galega fronteiriza. O filme, que está baseado na obra homónima do
escritor Alfonso Álvarez Cáccamo
e con guión de Antón Lopo e Antón Dobao, estrearase na TVG no
vindeiro ano, do mesmo xeito que
se fará na televisión catalá.
Dirixido por Antón Dobao, o
telefilme narra a historia de Lucía e Alberte, un matrimonio que
vive na periferia dunha cidade
cerca da fronteira con Portugal,
xunto cos seus tres fillos adolescentes. A súa vida monótona e
rutineira truncase cando comezan a suceder fenómenos estraños, como a desaparición de obxectos, un forte cheiro a allo nal-

Un intre na rodaxe de O bosque de levas.

gunhas alcobas ou ecos vagos a
determinadas horas da noite. Todos estes indicios lévanos a concluír que hai unha presenza
convivindo con eles, un espírito
xoguetón, teimudo e maniático
que resulta ser dun revolucionario do século XVIII que non consegue descansar en paz por non
morrer dignamente.
“O noso proxecto é case unha
excepción no audiovisual galego”,
explica o produtor Xulio Casal.

Enmarcada dentro de Un mundo
de historias, unha iniciativa que
parte da TVG e que está dirixida
por Antón Dobao, a película é fiel
á filosofía global do proxecto:
adaptar obras da literatura para o
audiovisual. Dentro desta serie xa
saíron a luz filmes e telemovies
como Pataghorobí, baseada no
texto de Xosé Cid Cabido, ou A biblioteca da iguana, da obra homónima escrita por Xosé Miranda..
Ao ver do produtor de Ficción

Depois dos
estudos de Belas
Artes, e mesmo
durante os
mesmos, vi-me envolvido em diversas acções, exposições, projectos
site-specific, vídeos
e performances,
frequentemente de
carácter sociopolítico - ou poéticopolítico? Com as
seguintes coordenadas: acção directa, poesia
visual e reprodutibilidade técnica
que facilite
intervenções públicas em grande escala - por
exemplo:
desenhos a giz,
fotocópias à laia
de cartazes, autocolantes, etc. Efémero e rápido, um
espaço onde o artístico e o político
formem parte de
um mesmo mecanismo de
produção e circulação.
Procura-se arrancar o espectador
da sua posição
cómoda e cansada - para tal simplificam-se os
meios de
produção - e romper os circuitos tradicionais das
obras de arte.
www.angeloferreiradesousa.net♦

Producciones o recurso cine-literatura non está o suficientemente explotado. “Temos unha literatura rica dabondo para xerar os
nosos contidos, con obras con suficiente fondo para que perdure e
que sirvan para deixar unha semente do noso universo”.
Rodaxe en galego
A rodaxe da película, que se estendeu durante catro semanas, re-

alizouse integramente en galego,
incluso nas escenas nas que participaron actores cataláns. “O cine
galego é o que se roda en galego”
sinala Xulio Casal, “senón é outro
tipo de produto industrial”.
O actor César Cambeiro, que
xa actuara en Heroína, Os luns
ao sol ou Pataghoribí, encarna
na película a Marcelo, a pantasma que lle dá unha volta a vida
familiar dos protagonistas coas
súas ocorrencias e a súa fascinación pola época que lle tocou
vivir e o progreso tecnolóxico da
modernidade. Mónica Caamaño
encarna a Lucía, unha muller segura que soporta todo o peso da
familia, e Alfonso Agra fai o papel de Alberte, o seu home, profesor de matemáticas que ten como máxima aspiración na vida
converterse en escritor.
A película contou cun investimento de preto de 700.000 euros, cunha achega maioritaria da
TVG, e con contribucións de
TV3, a Consellaría de Cultura e
Deportes da Xunta de Galicia e a
Generalitat de Cataluña.
Para a rodaxe da longametraxe, que dura ao redor de 90 minutos, escolleuse o 16 mm, un
formato que ao ver do produtor
non se emprega moito para películas para televisión en Galiza.♦

Unha formiga
para un musical
infantil
M.B.
Coa intención de rescatar a nostalxia daqueles discos de contos
antigos, o Teatro Arte Livre vén
de estrear en Vigo o musical infantil Un día de formiga. Interpretado polo actor Eisenhower
Moreno e a actriz viguesa Marta
Villar e dirixido aos cativos, o
espectáculo xoga coa imaxinación e persegue amosar o lado
máis lúdico dos libros da man
dun ser especial, Historildo, un
contador de historias.
Ambientada nunha fraga
imaxinaria, a trama arranca cando Historildo, que procura novos
mundos para os seus soños, se
topa con Formiceira, unha pequena formiga. Ela cóntalle cómo unha vez quedou presa na
neve e foi rescatada por toda unha serie de personaxes. Esta
aventura é a escusa perfecta para
que sobre as táboas desfilen toda
unha serie de animaliños e as súas peripecias.
Con música en directo e máis
de vinte coreografías que se suceden ao longo da hora que dura
o espectáculo, a banda sonora da
obra está composta por versións
de cantigas de roda, cancións tradicionais de rúa de Brasil, que se
adaptan neste espectáculo á realidade de cada personaxe. A
compañía, contou no apartado da

coreografía coa colaboración de
Paula Cobián.
A obra que se pode ver até
marzo no TAL é unha nova
montaxe do espectáculo estreado
no Brasil, que chega agora a Galiza despois de permanecer oito
anos en cartel nas principais cidades brasileiras. Un día de formiga, a terceira entrega da Triloxía para rapaces, que tivo boa
acollida na outra beira do Atlántico e foi merecedora de premios
e recoñecementos, está escrita
polo propio Eisenhower Moreno
e baseada no conto tradicional da
formiga e a neve.
A posta en escena está inspirada nos debuxos animados e
bota man de vídeos, de efectos
sonoros e traxes coloristas. Fuxindo do binomio bo-malo para
mostrar aos nenos as múltiples
caras que un pode ter, o espectáculo persegue rescatar valores
como a amizade ou o respecto
ao diferente.
A obra pode verse os fin de
semana e as vésperas de festivo
no TAL a partir das 6 da tarde.
Ademais o teatro fará funcións
especiais os martes e os xoves
para escolares.
Como manifestou o actor, a
intención é continuar estreando
as outras dúas partes que compoñen a triloxía nun futuro.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugrís Freire en A Nosa Terra

Enxebres
O ano de 1898 tiven a sorte de coñecer e facerme amigo dun enxeñeiro alemán nomeado Guillermo
Kolp, que viñera dirixir a fábrica
de azucre de Caldas de Reis.
Kolp era un espírito culto e
intelixente; e os seus grandes coñecementos industriais non lle
impedían ter unha grande afección á música e mais á literatura.
Xa levaba tres meses en Galicia, cando un día pregunteille:
—Señor Kolp, eu quedaríalle
moi obrigado se fixer o favor de
me dicir que opinión ten feita de
Galicia, da súa língua, literatura,
costumes, paisaxe.
—Meu amigo Asieumedre
–respondeume– denantes de
darlle a miña opinión preciso
saber se non se magoará calquera que ela fose.
—Fale con enteira liberdade.
Dende o momento en que lle rogo
a súa opinión, o darma será para
min un gran favor, e nada máis.
—Pois daquela direille, meu
amigo. Como eu fun enxeñeiromontador da fábrica Maschinenbau-Anstalt, tiven ocasión de visitar todas as rexións europeas.
Bosnia, Albania, Serbia, Macedonia... non quedou unha nación
balcánica nin unha rexión dos

demais Estados europeos a onde
eu non fose colocar máquinas de
Anstalt. Nesas terras tiven, pois,
necesidade de estar algún tempo;
e, polas miñas afeccións folclóricas, entrei un anaquiño na intimidade do espírito daquelas nacionalidades. En todas, calquera
que fose a condición ou calidade
da súa fala, costumes, etc., atopei con cidadáns que tiñan a
moita honra gabar e defender as
cousas da súa terra. A fala de cada pobo era falada por todos os
habitantes, a preferida ás demais
principalmente nas relacións familiares e íntimas. As clases
máis acomodadas, os ricos, son
os que máis defenden e conservan o modo de ser da súa patria.
Unha soa excepción, meu amigo,
unha soa excepción atopei no
mundo: Galicia.
Unha ardentía de vergonza
tinxiu as miñas faceiras, porque,
desgraciadamente, Kolp tiña razón en gran parte.
—O primeiro que fixen ao
chegar a Galicia foi aprender a
súa língua(1). Rosalía de Castro,
Manuel Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Francisco Añón e outros poetas son xa coñecidos por
min, inda que non poida entrar,

como quixera, no mais íntimo da
esencia da súa doce lingua, esencia que non fago máis que adiviñar polo de agora. A música galega, que ten todas as vaguidades
do norte e todas as brillanteces
dos pobos latinos, é unha verdaeira delicia que en ningures pode
acharse igual. A arte, cando teña
gastados e manidos todos os
moldes de que hoxe se vale, atopará na vosa terra a fonte cristalina á que virán matar a sede todas as almas inspiradas e superiores. Pois ben, meu Asieumedre, esta fala, esta música, estas
tradicións, estes costumes que
verdadeiramente enfeitizan, vexo que non teñen xeralmente defensores, con excepción feita dos
chamados enxebres. Nunha palabra: Galicia é enfeitizadora, é
unha nación europea, orixinal e
fermosísima en todas as ordes da
vida; pero moitos dos seus fillos
esquencéronse de tales cousas, e,
verdadeiramente, láiase o corazón en pensar que teña razón o
poeta cando di que
“Un pobo que a outro imita, é un pobo morto,
Galicia pouco a pouco vai morrendo...
Fillos de Eibron! A defender a terra
Contra o semita igualitario e fero!”

E nxeños e criaturas
Satene,
Hainuwele,
Rabia (I)
Satene, Hainuwele e Rabia son as tres deusas dos pobos do Ceram Occidental e de
moitos outros pobos melanésicos. Son as
tres “doncelas” Dema, moi veneradas por
estes pobos. Ou cando menos, érano a finais
do antepasado e comezos do pasado século,
cando Adolf Jensen os estudou. As tribos
melanésicas eran caníbales activas ou como
mínimo estaban nun estadio cultural de canibalismo. Tamén eran cultivadores de árbores e plantas, como tubérculos e plátanos,
e criaban porcos. Os mitos desas tres doncelas Dema din así:
Os seres humanos brotaron de rebentos
de plátano. Antes non existían nin os animais
nin as persoas, só as plantas. Iso foi no monte Nunusaku. De cada acio de plátanos naceu
unha familia da humanidade, así ata nove.
Pero un dos plátanos non estaba maduro.
Con todo, del naceu unha persoa: Satene. Satene era distinta e pronto gobernou a todos.
Entre as nove familias había un home de
nome Ameta (“Mouro”, “Escuro”, “Noite”).
Un día saíu pasear co seu can. O can cheirou un porco salvaxe e perseguiuno. (Fago
ver que, aínda que non había animais, paradoxalmente si había un can, un porco, cobras). Ata que o porco se meteu nun estanque e afogou. Ameta recolleu o corpo e viu
que no cairo levaba chantado un froito des-

Pero os fillos de Eibron, os
bos petrucios, non teñen que
buscar os inimigos da terra entre
os descendentes de Sem, non; os
inimigos son os andróxinos, os
achulapados, os ignorantes, os
falsos gallegos, verdadeiros cipaios do seu lar, que naceron en
Galicia, pero que Galicia, nai
agarimosa, non puido entrar nas
súas almas dexeneradas.
Así falou o meu amigo Guillermo Kolp, e non pode negarse
que tiña razón.
Por mor dos nosos pecados
hai almas andróxinas, desleigadas, inimigas da lingua galega e
de todas as manifestacións artísticas de Galicia. Nelas non pesan nada as dozuras da arte nin
a inspiración dos nosos poetas.
Un sectarismo argallante, unha
inolerancia desleigada e unha
ignorancia beduína sobre as
causas galegas, failles dicir verdadeiras xudiadas.
Eses non son, non poden ser
enxebres. Nin siquera adiviñan
a grande honra que representa
para un bon galego o chegar a
ser merecente de que lle chamen enxebre.♦
(1) Este comentario é histórico

Xosé Miranda
coñecido. Gardou o froito tapándoo cun pano que tiña unha cobra debuxada pero non
se lle ocorreu plantalo. Aquela noite aparecéuselle unha figura de home que lle dixo:
“Ese froito é un coco e tes que plantalo para que medre.” Así que Ameta plantouno e
aos tres días xa medrara. Aos seis días tiña
follas. Cortouse sen querer nun dedo e unha
pinga de sangue caeu nas follas do cocoteiro. Aos tres días, onde caera o sangue, había
unha cara, a cara de alguén feito da seiva e
o sangue. Aos nove días naceu unha nena,
Hainuwele (“Folla de cocoteiro”). A mesma
voz díxolle a Ameta: “Colle o pano coa figura da serpe, envolve nel a rapaciña e lévaa á túa casa”. Levouna e criouna como se
fose súa filla.
Aos tres días era núbil. Pero esta virxe
celestial e pura (nacida dunha planta) tiña
unha estraña característica: os seus excrementos consistían en cousas dun incalculable valor. Como tal, as súas feces eran platos de porcelana, gongs, pendentes de ouro,
caixas de cobre, etc. E naquela época celebrouse un baile entre as nove familias de
humanos, un baile que se celebraba sempre
nos “Nove Terreos de Baile”, un por cada
noite. O baile era un labirinto: as nove familias bailaban nunha espiral de nove círculos. A persoa que está no centro (unha muller) dálles aos participantes sementes de
betel. Esa vez Hainuwele sentou no centro
do labirinto e foilles dando sementes. Pero a
noite seguinte deulles coral, a seguinte pratos de porcelana, a seguinte pratos mási
grandes, a seguinte machetes, a seguinte
caixas de cobre para betel, a seguinte pendentes de ouro, a oitava, gongs. Sempre un
para cada un. Non é difícil entender que os
agasallos eran valiosísimos, e tamén que
eran os seus excrementos. De feito, Ameta
fíxose inmensamente rico coas cousas que
producía a súa “filla”.
Pero os humanos estaban furiosos porque
envexaban a Hainuwele. Furiosos porque
non eran como ela. Tan ingratos como Adán

e Eva (isto dígoo eu) decidiron matala. Cavaron un furado no centro do terreo (no centro do labirinto) e, no último baile, empuxárona ao furado pechando as voltas da espiral.
Unha cantiga maro a tres voces, moi alta,
afogou os seus berros. Despois, botaron terra
enriba e pisárona ben.
Ameta descubriu o asasinato, buscou
ata que atopou o corpo, esnaquizouno e sementou os anacos por todo o terreo de baile. Mais gardou os dous brazos e con eles
como proba, foise queixar á Virxe Satene,
quen se abraiou e enfadou moito. Mentres,
os anacos de Hainuwele froitificaron e convertéronse en plantas que antes non existían (igual que non existira, antes de Hainuwele, o cocoteiro). Por riba de todas, un tubérculo que é desde aquela o principal alimento dos seres humanos.
Ameta maldiciu a humanidade. Satene,
furiosa, construíu unha porta con forma de
espiral de nove círculos (un labirinto) e
agardou detrás dela, en pé, cun brazo de
Hainuwele en cada man. Díxolles: “Trouxeste a morte ao mundo. Porque matastes,
abandonareivos. Agora debedes vir a min,
a través da porta. Só os que o consigan seguirán sendo xente”. Todos quixeron pasar
o labirinto, pero só algúns o conseguiron:
hoxe son os seres humanos. Ao entrar cada
un, satene golpeábao nas costas cun brazo
de Hainuwele. Os que fracasaron foron
convertidos en porcos, cervos, paxaros,
peixes e espíritos. Aos que tiveron éxito díxolles: “Só volveredes verme ao morrer.
Pero para chegar a min necesitaredes unha
difícil viaxe”. Desapareceu baixo terra e
agora vive na Montaña dos Mortos. Para ir
a ela hai que morrer.
Algúns lectores impostos en mitoloxía xa
se decataron das semellanzas deste mito co
xudeo-cristiano (Xénese e Evanxeo incluídos), co de Isis e Osiris, co de Ariadna. Pero
observaron tamén a innegable similitude co
de Perséfone? E coas Mouras?
Outro día continuamos.♦

Xoán
Ramón Díaz
‘Trato de falar da
parte máis escura
da sociedade’
M.B.
A editorial Tris Tram vén de
presentar a colección Manolo Mairiño, na que se inclúen A xeada negra (2003) e
Chuvia mansa (2006), as dúas novelas protagonizadas
por este detective. Que lle
atrae do xénero negro?
Coido que é un instrumento fomidábel para adentrarse nas entrañas da sociedade e da natureza humana.
Ademais emprega a ambigüidade e a ironía como ningún
outro. Estes son os motivos
polos que me adentrei na novela negra, pero apresúrome
a dicir que os meus libros
transcenden o xénero, porque
non me axusto as regras que
o limitan. O que trato de facer é unha maridaxe entre a
novela negra e a picaresca.
Reciclado a detective
privado, Manolo Meiriño
ten todos os requisitos para ser un antiheroe. Pero,
como é realmente?
Manolo Meiriño naceu
para non ser un detective privado. Efectivamente nas primeiras páxinas da Xeada negra preséntoo como un detective deste tipo, pero sen licenza. Trato de falar da parte
máis escura da sociedade e
para iso vállome de dous desherdados da fortuna que se
vén involucrados en situacións que os desbordan por
completo. Quero mergullar o
lector no mundo do delito,
que nas miñas novelas está
tanto na parte máis miserenta,
baixa e noxenta da sociedade
como na burguesía instalada
na dupla moral, na hipocrisía,
a falta de escrúpulos e os abusos. Meiriño máis que un detective é un revelador. Os
ollos de Meiriño prestan a súa
mirada ás miñas palabras.
As novelas desenvólvense en Lugo. Ten esta cidade todo o necesario para
ser pano de fondo dunha
novela negra?
Calquera lugar pode ser
escenario dunha novela negra.
Lugo é un topos literario que
trato de consolidar e que me
resulta moi cómodo porque a
coñezo a perfección. Aínda
que para falar do mal non é
necesario documentarse.
Haberá novas entregas
de Meiriño.
Xa estou traballando na
terceira novela.♦
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Participativa

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

O Ribeiro

FRANCISCO CARBALLO

A

conxuntura
internacional é de
transición. No
“Imperio” soan ventos
fríos; hai augurios de
derrota. O Iraq,
Afganistán, Dasur,
Somalia, son territorios de
penalidades, de fracasos
militares e políticos dos
USA. No gran sur –desde
Latinoamérica a África–
ensáianse Estados
rebeldes ás consignas
“imperiais”. Non é posíbel
manter o “statu quo”
actual.
Vivimos
confortabelmente na UE.
Inda temos certa
esperanza de que forme
parte dun
multilateralismo –co
Mercosur, coa China e o
Xapón, etc. e, por
suposto, con USA. Sería
un remendo desde o
sistema global que
aguantamos. Mais, ao
menos, deberíanse evitar
guerras, colonialismos, e
a escura política de Bush
cos seus “matachíns”
Na Galiza, vivimos,
inventamos; sobre todo
pensamos. A vida
cultural deste país ten a
calidade dos creadores.
Ten verniz, engado.
Admira. Os ornamentos
para o 2007 son
gratificantes: hai neles un
horizonte de mutación e
de ruptura das argolas
seculares de
subordinación. Comeza a
ventar nas artes, festas,
comcertos, o creativo e o
fraternal de Lisboa a Río
de Xaneiro. Estabamos
tan fartos do cutre
televisivo e dos
“medias”!
O que vexo máis
farrapento é o da
superestrutura: os
partidos e as igrexas.
Estas, e a Católica en
primeiro lugar, obstínanse
no peche á cultura
galega; son tan alérxicas
ao cambio que anoxan.
Que vale a emisión na
TVG de actos e de
mensaxes se na realidade
non funcionan así nos
templos, locais e na vida
cotiá. As excepcións
existen, mais a gran masa
de “desertores do país” é
abominábel.
Os partidos, aí os tes,
coa orella en Madrid.
Como aves de mal agoiro.
Moita forza lles cómpre
aos galegos sen
dependencia para
artellarse ao día, deixarse
de ensoños e asumir
organización cada día
máis democrática e máis
participativa. O pasado
ensina porque lle dá paso
a mellor.♦

Situado nas ribeiras dos ríos Avia,
Miño e Arnoia abrangue os concellos de Ribadavia, Arnoia, Castrelo
de Miño, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, Beade, Punxín e Cortegada, así como varias parroquias
do Carballiño, Boborás, Ourense,
Toén e Santo Amaro. Coma en toda zona vitivinícola os viños do Ribeiro son froito dun clima–mesoclima determinado, dun solo característico, dunhas castes concretas e
da man do home cuns labores culturais e unhas técnicas de elaboración determinadas. No caso do Ribeiro isto concrétase nun clima de
clara influencia atlántica, morno e
húmido, de aproximadamente
1.800 horas anuais de insolación,
os solos son graníticos e de sedimentos, terras pardas húmidas xeralmente ácidas, as variedades
brancas, que ocupan sobre 2.500
hectáreas das 3.500 totais, son:
treixadura, godello, torrontés, loureira, lado e albariño coma variedades tradicionais e autóctonas.
Deste conxunto de castes a preferente é a treixadura, acompañada
nos viños plurivarietais de maior
calidade e que mellor reflecten o ribeiro das outras castes, dependendo das tres subzonas, que coinci-

den coas ribeiras dos tres ríos. O
palomino ou jerez chegou a dominar o viñedo e polo tanto no tipo de
viño que de xeito maioritario se
elaboraba e consumía, asociándose
por este motivo ribeiro a viño común e rapidamente oxidábel. As
variedades tintas son o caiño, sousón, brancellao, ferrón, mencía. A
garnacha tintoreira ou alacante tivo
o mesmo efecto nos tintos que o jerez nos brancos.
Os seguintes son un exemplo
de por onde van algúns viños
brancos do Ribeiro na actualidade.
Viña de Martín. Os Pasás.

2005. 12º
VISTA: Amarelo palla con brillantes reflexos dourados. OLFACTO: Ten un nariz sutil e elegante
de froitas brancas de oso e flores,
brancas tamén, cun fondo amelado. GUSTO: Saboroso, vai enchendo a boca de sensacións glicéricas
e graxas, deixando un final gustoso con notas amoscateladas e de
froita madura, moi persistente.
Coto de Gomariz 2005 (treixadura, loureira, godello) 12,5º
VISTA: Amarelo verdoso limpo e brillante. OLFACTO: Presenta
intensos aromas de froitas brancas
que desbordan no principio dei-

A selección
de novembro é un
excelente viño
de Amandi,
elaborado na
Adega Don
Bernardino,
en Bolmente,
Sober (Lugo),
que acadou
o premio ao
mellor tinto
na Feira de
Amandi,
celebrada
en Sober.

xando paso a un fondo almizclado
que aos poucos impón a súa presenza acompañado de certos toques cítricos. GUSTO: Ataque goloso que rapidamente se difumina
ante unha vibrante acidez e un
suave amargor final de sensacións
máis verdes que no nariz.
Pazo Casanova 2005 (treixadura, albariño, godello e loureira) 12,5º
VISTA: Amarelo pálido, limpo e brillante, con reflexos pallizos. OLFACTO: Mostra aromas
nítidos de froitas brancas de oso
cun fondo de flores, brancas tamén, nun nariz bastante balsámico. GUSTO: De tímida entrada
vai enchendo a boca cunha medida acidez e un final saboroso
que nos devolve as flores e a sensación balsámica que xa anunciaba no nariz.
Beade Primacía 2005 (treixadura) 12º.
VISTA: Móstrase limpo e brillante con reflexos pallizos nunha
cor amarela verdosa. OLFACTO:
Nariz complexo, non moi intenso
pero cunha atractiva sutileza que
nos trae recordos de froita escarchada, orellóns e unhas leves notas
florais e de feno. GUSTO: Ten unha

Ten unha bonita
cor cereixa con
ribete púrpura e
unha intensidade
aromática fina
e ben
ensamblada.
Poderoso e
elegante,
en boca bos
tánicos, ben
estruturado
con capa e bo
co rpo ,
en definitiva
un bo viño.

boca suave de sensacions graxas,
cun paso agradábel e equilibrado e
un final sutil pero prolongado con
recordos de marmelo.
Viña Mein, fermentado en
barrica. 2005 (treixadura, godello, loureira, torrontés, albariño,
albilla) 12º
VISTA: Amarelo pálido con
reflexos dourados. OLFACTO:
Predominan en nariz os aromas
avainillados da madeira sobre
uns leves matices anisados e as
notas doces de pastelaria. GUSTO: Na boca móstrase untuoso
pero de ataque contido, cunha
acidez ben integrada ten un final
longo que nos devolve no posgusto a presenza da madeira.
Pazo Casanova Maxima.

2005. 12,5º
VISTA: Limpo e brillante de
cor amarela verdosa con destellos dourados. OLFACTO: Aromas de froita madura e notas de
almizcle con sensacións cítricas
e de herbas aromáticas, de mediana intensidade pero moi
atractivos. GUSTO: Na boca é saboroso, cunha fresca acidez e un
lixeiro amargor final que termina
por pechar un paso de boca moi
equilibrado.♦

FÁGASE SOCIO E
Descubra connosco

os

mellores

viños de Galiza
E outros produtos
artesanais
galeSEN COMPROMISO DE COMPRA
NIN CUOTAS MENSUAIS

novembro 06
DON BERNARDINO
Viño tinto da Denominación de Orixe
Ribeirra Sacra.

PREZO EXCLUSIVO CLUB DE VIÑOS ANT
(6 botellas)

54,48 euros
IVA e transporte incluídos
Máis información no teléfono 986 207 317.
Cada mes pomos na súa casa unha selección de viños galegos
de calidade e, sobre de todo, elaborados con castes autóctonas, coidando
que a relación calidade / prezo sexa a máis axeitada.

VIÑO TINTO DE AMANDI

para
de desconto
res de
os subscrito
a
A Nosa Terr

10%

A compra de calquera viño ou produto ofrecido polo Club de Viños d’A Nosa Terra supón a incorporación dos seus datos ao ficheiro do
Club de Viños d’A Nosa Terra, ubicado en Príncipe 22, baixo de Vigo, onde poderá exercer os dereitos da lei orgánica 15/1999.

Nº 1.245 ● Ano XXIX ●
Do 23 ao 29 de novembro do 2006

O Trinque
Clásico contemporáneo
Falar de Polaroid, de Suso de Toro,
é facelo dunha novela xa clásica nas
nosas letras. O libro que supuxo a
consagración do seu autor coma
unha das voces máis importantes da
década do 1990 e puxo de acordo

certa literatura na que o humor e as
ganas de meter barullo coa solemne
tradición. Agora, ve a luz nunha
edición especial co gallo do XXV
aniversario de Edicións Xerais,
ideal para agasallar.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Ar teixo
■ EXPOSICIÓNS

O BOSQUE

O CGAI,
na CORUÑA,
oferece un
ciclo e cine
adicado á
Xeración da
violencia USA.

A canteira Monte da Costa
acolle até o 31 de decembro
esta intervención escultórica realizada polo 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).

O Barco
Barco
■ CINEMA

AGUA
Este xoves 23 ás 20,30 e
22,30 h. proxéctase esta fita
no teatro Lauro Olmo. No
mesmo lugar temos, o venres 24 ás 22,30, o sábado 25
e domingo 26 ás 17, ás 20 e
ás 22,30 h, e o luns 27 ás
22,30 h Cabeza de Perro,
protagonizado por Juan José Ballesta. E o xoves 30 ás
20,30 e 22,30 h. poderemos
ollar El próximo oriente.

que intervé este xoves 23 ás
20 h. no salón de actos da
Real Academia Galega, un
representante de Estrella de
Galicia. No mesmo lugar o
martes 28 teremos ao presidente da Real Academia Galega Xosé Ramón Barreiro.

prestixio. Este xoves 23 ás
20 h. na sede da fundación
poderemos escoitar a Joan
Busquets i Grau que falará
de As 10 formas de proxectar a cidade hoxe. O vindeiro xoves 30 teremos a Rafael Moneo Vallés.

ESPAZOS

■ CINEMA

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

Dentro do ciclo A xeración
da violencia USA podemos
ollar este xoves 23 ás 20,30
h. Semente de maldade

C U L T U R A

(1955) de Richard Brooks;
o luns 27 Colorado Jim
(1953), de Anthony Mann;
e o vindeiro xoves 30 Chicago, ano 30 (1958), de Nicholas Ray. No ciclo adicado a David Cronenberg
proxéctase o venres 24 ás 18
h. Unha historia de violencia (2005), que repite o sábado 25 ás 20,30; o martes
28 á mesma hora tocaralle o
turno a O xantar espido
(1991). En Fóra de serie temos este venres 24 ás 20,30
Tiempos de amor, xuventude e liberdade (2005), de
Hou Hsiao-Hsien; e o mércores 29 ás 20 h. chegará á
pantalla No quarto da vanda
(2000), do portugués Pedro
Costa. Máis información en
www.cgai.org.

MACUF
A sala Picasso do museo
acolle o ciclo Pioneiros da
Videocreación,
Galiza
Anos 80, mirada extensa
polos títulos máis emblemáticos desta época, coas
aportacións e reflexións dos
protagonistas. O mércores
29 ás 20 h. teremos o coloquio Videocreación e for-

E

E S P E C T Á C U L O S

Delorean
Delorean
Este xoves 23 ás 21,30 h. poderemos escoitar ao cuarteto de Zarautz, xunto cos Catpeople, na sa-

DE ARQUITECTURA

■ ACTOS

HAI 100 ANOS
AA.C. Alexandre Bóveda organiza este ciclo de conferencias sobre a cidade, no

A Fundación Barrié organiza este ciclo de conferencias
para conmemorar o XXX
aniversario da Escola Técnica Superior de Arquitectura,
que conta coa participación
de arquitectos de recoñecido

Cineuropa
Cineuropa
Sidney Pollack. O domingo 19 chega ao Principal ás 16 h Quinceañera
de Richard Clatzer e Wash Westmoreland, ás 18 h The Vikings, ás 20
h Venus, ás 22,30 h L´ivresse du pouvoir de Claude Chabrol, e ás 00,30
h Harsh Times; no Salón Teatro ás
16 h Always: Sunset in the tirad street de Takashi Yamazaki, ás 18,30 h.
Katakuri-ke no kofuku, ás 20,30 h
Sketches of Frank Gehry, ás 22,30 h
Quinceañera, e ás 00,30 h Brasileirinho. O luns 27 proxéctase no Principal ás 16 h The Vikings, ás 18 h
Unknown, ás 20,15 h Quinceañera,
dentro da noite de Sam Peckinpah
ás 22 h Major Dundee, e ás 00 h
Bring me the head of Alfredo García; no Salón Teatro ás 16 h Black de
Sanjay Leela Bhansali, ás 18 h
Compulsion de Richard Fleischer,
ás 20 h Tres caídas, ás 22 h L´ivresse
du pouvoir, e ás 00 h Sketches of
Frank Gehry. O martes 28 poderemos ver no Principal Compulsion ás
16 h, Unknown ás 18 h, L´ivresse du
pouvoir ás 20 h, Optimisti de Goran
Paskaljevic ás 22 h, Cigarette Burns
de John Carpenter ás 23,45 h, e
Rampo Jigoku de Akio Jissoji, Atsushi Kaneko, Hisayasu Sato e Suguru Takeuchi ás 00,45 h. O mércores 29 chega ao Principal ás 17 h Cigarette Burns, ás 18 h L´ivresse du
pouvoir, ás 20,15 h Optimisti, ás 22 .
Shortbus de John Cameron Mitchell, e ás 00 h El violín de Francisco Vargas. O vindeiro xoves 30 rematan as proxeccións no Principal,
con Shortbus ás 16 h, El violín ás 18
h e o Maratón Mundo Asia ás 20 h,
composto por Chinjeolhan geumjassi, Yeopgijeogin Geunyeo de Jaeyoung Kwak, Wang-ui namja, unha
fita sorpresa, Rampo Jigoku, Dalkomhan Insaeng de Ji Woon Jim, e
Quian li zou dan qi. Localidades á
venda en www.caixagalicia.es ou nas
billeteiras do Principal ou do Salón
Teatro. Hai abonos para 10 películas
por 20 euros.♦

la Capitol de SANTIAGO DE COMPOSTELA. O sábado 25 dan o concerto na Iguana Club de VIGO.♦

Falling Kids
Este cuarteto madrileño, que non supera os 20 anos de media de idade e
está considerado como a primeira
banda da xeración myspace.com,

mación, con Manuel González, Lola Dopico, Xurxo
González e Fernando Suárez, e a proxección dunha
selección de pezas realizadas polo alumnado da Facultade de Belas Artes de
Pontevedra. O xoves 30 ás
21 h. celebrarase unha festa
de remate do ciclo cunha
sesión a cargo de Roi Fernández e Isaac Cordal, coas montaxes recollidas dos
traballos presentes na mostra. Máis información en
www.macuf.es.

VISIÓNS

A Coruña

O festival de SANTIAGO vai chegando
ao fin. Este xoves 23 no teatro Principal poderemos ver as fitas Las
mantenidas sin sueños de Martin
Desalvo e Vera Fogwill ás 16 h,
Klimt de Raoul Ruiz ás 18 h, Le conseguenze dell´amore de Paolo Sorrentino ás 20 h, Once in a lifetime:
The extraordinary story of New York
cosmos de Paul Crowder e John
Dower ás 22 h, e Harsh Times de
David Ayer ás 23,45; no Salón Teatro poderemos ollar ás 18 h Un bosque de música de Ignacio Vilar, ás
20 h Takeshis´ de Takeshi Kitano, ás
22 h Grbavica de Jasmila Zbanic; e
ás 23,45 h Junebug de Phil Morrison; e na Fundación Caixa Galicia
ás 23 h Wang-ui namja de Junk-ik
Lee. O venres 24 tócalle o turno no
Principal a Le conseguenze
dell´amore ás 16 h, Brasileirinho de
Mika Kaurismaki ás 18 h, Das leben der anderen de Florian Henckel-Donnersmarck ás 20 h, Venus
de Roger Michell ás 22,15 h, e Once
in a lifetime: The extraordinary
story of New York cosmos ás 00 h; no
Salón Teatro a Harsh Times ás 16 h,
Bring me the head of Alfredo García
de Sam Peckinpah ás 18,15 h, Chichi ariki de Yasujiro Ozu ás 20,15 h,
Katakuri-ke no kofuku de Takashi
Miike ás 22 h, e a The devil and Daniel Johnston de Jeff Feurzeig ás 00
h; e na Fundación Caixa Galicia a
Chinjeolhan geumjassi de Chanwook Park ás 23 h. O sábado 25 temos no Principal ás 16 h Bring me
the head of Alfredo García, ás 18 h
Quian li zou dan qi de Zhang Yimou, ás 20 h Harsh Times, ás 22,15
h Unknown de Simon Brand, e ás
00 h Katakuri-ke no kofuku; no Salón Teatro ás 16 h Mah Nakorn de
Visit Sasanatieng, ás 18 h The Vikings de Richard Fleisher, ás 20 h
Brasileirinho, ás 22 h Venus, e ás 00
h Tres caídas de Nacho Cabana; e
no CGAC ás 20 h Chichi ariki, e ás
22 h Sketches of Frank Gehry de

CGAI

D E

presenta o seu primeiro álbum este
venres 24 ás 00,30 h. na Iguana
Club de VIGO; o sábado 25 tocán na
sala Mardi gras da CORUÑA.♦

DSK
Até o 2 de decembro nos cines Filmax proxéctanse tres
pezas realizadas en código
ASCIIart, Despegue, Paisaxe e DSK, dirixidas por
este dúo artístico.
■ DANZA

MELTEMI
Experimenta actúa o domingo 26 ás 20,30 h. no teatro Rosalía de Castro.
■ EXPOSICIÓNS

DEBUXOS + PINTURAS
David Pintor presenta a súa
obra, até o 5 de decembro,
na galería Arte e Imagen.

Mártir
es de Sobredo
Mártires
Sobredo
Máis das 3/4 partes da terra en Galiza estaban sometidas a contrato de foro desde a Idade Media;
pagábase en especie –viño, millo, animais...– ou
en diñeiro, condenando
os labregos a unha economía de subssistencia. Para eliminar os foros xurdiron as Sociedades Agrarias; 117 había en Pontevedra en 1912; en xullo de
1922 decidiuse non pagar
os foros no congreso de
Tui; o 6 de novembro dese ano foi detida a directiva da sociedade de Ribadelouro; en solidariedade
declárase folga xeral no
sur do país; o 27 de novembro incáutanse as
chaves e libros das socie-

dades de Areas, Randufe,
Malvas, Pazos de Reis,
Rebordáns,
Paramos,
Baldráns e Caldelas; ese
mesmo día, xuíz e Guarda Civil preséntanse en
Sobredo para embargar
os bens dun veciño que
non pagaba o foro; ao toque das campás xúntanse
2.000 persoas da bisbarra; a manifestación é disolta a tiros ferindo a varias persoas e matando a
Cándida Rodríguez (de
Pazos), Joaquín Estévez
Besada (de Soutelo), e Venancio González Romero
(de Budiño), os Mártires
de Sobredo. A Confederación de Asociacións Veciñais e a Organizacón de
Comunidades de Montes

en Man Común organizan o 84 cabodano dos
Mártires de Sobredo este
domingo 26 en GUILLAREI (Tui). Ás 11 será a
concentración na Carballeira de San Xosé, en Sobredo, para desprazarse
até o monumento; ás 12
falarán XOSÉ Mª BAAMONDE CANLE, presidente
do Instituto de Estudos
Veciñais e EDELMIRO LÓPEZ IGLESIAS, director xeral de Desenvolvemento
Rural; ás 12,30 homenaxe
á Irmandade Moncho
Valcarce; e ás 13 clausura
do acto coa ofrenda floral
e a actuación do coro
CANTARES GALEGOS, da
Federación Coruñesa de
AA VV.♦

RAMÓN CACABELOS
O traballo do fotógrafo exponse na galería Durán Lóriga até o 3 de decembro.

A FORZA DA PALABRA
Na Fundación Caixa Galicia
encóntrase esta mostra conmemorativa do centenario da
Real Academia Galega.

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

DEBUXOS DE SIRO
Desde Picasso, no 125
aniversario do seu nacemento. Pinturas e debuxos
de Siro chámase a mostra
que podemos contemplar

Carteleira
Carteleira

☞

BORAT. O grande éxito
da tempada nos EE UU a
pesar da súa precaria distribución. O cómico Sacha Coen faise pasar por un xornalista kazako para rir de todos os tópicos
estadounidenses. Divertido falso documental, nada a ver coas
reportaxes de Lonely Planet.

☞

THE QUEEN. A raíña
Isabel II de Windsor (Helen
Mirren) recibe a noticia da morte
de Lady Di e decide non exteriorizar o dó. Mais o primeiro ministro, Tony Blair, decátase de que
cómpre acompañar a reacción cidadá para non ficar fóra de xogo.
Biopic da soberana inglesa feito
coa sabedoría de Stephen Frears.

☞

AS PANTASMAS DE
GOYA. Volta á análise da
personalidade do pintor Francisco de Goya, a través da ollada de
Milos Forman. Retrato do paso á
Idade Contemporánea, que supuxo o final da Inquisición.

☞

COLEGAS NO BOSQUE. Un oso domesti-

cado, Boog, e o seu amigo o
cervo Elliot teñen que enfrontarse á dureza da natureza. Filme de debuxos animados.

☞

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.

☞

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.♦

DE PROFUNDIS
Continúa con 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
Producciones, 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

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

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.♦

O Porriño
■ ACTOS

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.

La casa de Bernarda Alba
María Galiana protagoniza esta
versión da obra máis relevante
de Federico García Lorca, dirixida por Amelia Ochandiano,
que se representa este xoves 23

no teatro Rosalía de Castro da
CORUÑA; o venres 24 no Jofre
de FERROL; e sábado 25 e domingo 26 ás 20,30 no C.C. Caixanova de VIGO.♦

■ CINEMA

NEGRO CLÁSICO
Este xoves 23 proxéctase ás
21 h. na Biblioteca O fuxitivo, dirixido por John
Ford. O vindeiro xoves 30
poderemos ollar Pickpocket, de Robert Bresson.

Dave Holland Quintet toca en OURENSE o domingo 26.

rar a Colección Foto Colectánea.
■ MÚSICA

FILHARMÓNICA
MIJAIL JORA
A orquestra rumana inaugura o XX Concurso de
Piano Cidade de Ferrol, o
vindeiro xoves 30 ás 20,30
h. no teatro Jofre.
■ TEATRO

FILOMENA MATURANO

Tricicle.

Tricicle
A compañía catalana presenta o espectáculo Sit ou Los increibles hombres
silla, este xoves 23 no Auditorio Pazo de Congresos Municipal de OURENSE; o martes 28 e mércores 29 ás 19,30 e 22,30 no C.C. Caixanova de
VIGO; e o domingo 3 e luns 4 no Auditorio de Galicia en SANTIAGO.♦

Balea Branca representa esta obra o venres 24 na Casa da Cultura de
BOIRO; o sábado 25 estará no Auditorio Municipal de VILALBA.♦

na Sala de Exposición do
Pazo Municipal.

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

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

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 Asorey, Colmeiro, 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.

O mércores 29 podemos
ollar, no teatro Jofre ás
20,30, esta peza de Eduardo de Filippo, interpretada
por Concha Velasco.

Gondomar
■ TEATRO

Defensa da Dama

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

Ferrol
Ferrol

FESTIVAL
R. VIDAL BODAÑO
O auditorio Lois Tobío acolle este festival no que poderemos ollar, o sábado 25
ás 22,30 h, Sempre ao lonxe a carto de Mofa e Befa.

O Grobe
Grobe

CHARMAINE
NEVILLE BAND
O mellor jazz, blues e funk
chega este xoves 23 ao Clavicémbalo con esta banda. O
venres 24 toca a banda asturiana de rockabilly Despreciables; o sábado 25 escoitaremos os Mitocondrias; e o
xoves 30 podemos escoitar o
rock sinfónico de 96 Grados.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

EL ROTO
Organizada poo Centro de
Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de
Galicia (CEIDA) o Castelo
de Santa Cruz acolle a súa
mostra de pinturas e viñetas
titulada Eclipse.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

Podemos visitar esta colectiva de artistas contemporáneos, até este venres 24, na
galería Lembranza.

A ESCOLA
DE BARBIÇON

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

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

ARTURO SOUTO

SEN TÍTULO

VIDAS PRIVADAS

A Fundación Barrié presenta, nesta mostra de produción

Na sede da Fundación Caixa Galicia podemos admi-

SAN FROILÁN:
CULTO E FESTA

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.

Até este domingo 26 podere-

Desde este xoves 23 exponse no C.S. Caixanova unha
magnífica selección de óleos pertencentes á escola
paixasística francesa de finais do século XIX.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras do prestixioso premio de fotografía de natureza, recoñecido como o máis
importante a nivel mundial,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London,
nas que non só se valora a beleza formal, senón tamén a
crueldade e os problemas de
conservación da natureza,
pódense admirar até o domingo 26 no C.S. Caixanova.

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

Are
Are More
More
No ciclo Mozart en clave galeg@
podemos escoitar ás 20,30 h. no
Auditorio do Concello e por unha
entrada de 2 euros os concertos:
este xoves 23 a Integral das sonatas de piano de Mozart; a Javier Ares e Pablo Diago o martes
28; a Nicasio Gradaille o mércores 29 e a Anabel Moráguez o
vindeiro xoves 30. O venres 24 ás

■ MÚSICA

GRAVADOS

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

CARME CHACÓN

mos 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.

■ EXPOSICIÓNS

PETER SCHNEIDER

■ EXPOSICIÓNS

20,30 h. no auditorio Martín Códax do Conservatorio Superior de
Música poderemos escoitar á soprano Raquel Lojendio, no ciclo
Capilla Ministrers. Dentro do ciclo Músicas para o silencio de cinema non sonoro con música en
directo proxéctase o luns 27 ás
20,30 h. no Auditorio do Concello, por unha entrada de 2 euros,

Nº 1.245 ● Ano XXIX ●
Do 23 ao 29 de novembro do 2006

llo na galería Jaime Trigo
até finais de novembro.

Festival de Teatro
eatro en Lugo

Unha muller de París (1923), dirixida por Charles Chaplin, coa
música interpretada polo Trío
Nuke. As entradas poden adquirirse na billeteira telefónica de
Caixa Galicia no 902 434 443, en
www.caixagalicia.es, ou na billeteira do teatro Fraga-Caixa Galicia. Información completa en
www.festivalaremore.com.♦

■ MÚSICA

MIKI NERVIO
Os Bluesmakers actúan este xoves 23 ás 22 h. no
Principal, dentro do festival Blues no Principal. O
venres 24 poderemos escoitar a Sherman Robertson;
e o sábado 25 tocaralle o
turno a Janice Harrington.

DAVE HOLLAND
QUINTET
Os afeizoados ao jazz poderán gozar coa actuación do
famoso baixista e a súa
banda o domingo 26 ás
20,30 h. no Auditorio Municipal. Entradas á venda (8
ou 10 euros) en www.caixanova.es ou no telf. 902
504 500.

Pontevedra

■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL CASAL
O C.C. Municipal acolle,
até este venres 24, a mostra
A luz impresa, que nos
aproxima á figura do editor,
intelectual e político galeguista –director de A Nosa
Terra, asasinado no 1936
cando era alcalde de Santiago de Compostela.
■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

JULIO SANJURJO
O pintor expón o seu traba-

NARF
Frán Pérez toca este venres
24 ás 23 h. no Liceum. O vin-

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 XurídicoEmpresarial do campus até o 30 de
novembro; A rapa das bestas, de José Quiroga, na galería Sargadelos
até o 30 de novembro; 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 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 nas galerías Centrais; Iconos, de galegos
destacados que utilizan a imaxe como expresión artística, e O papel da
fotografía: Afal, novo lente e photovisión, no Museo Municipal, até o
17 de decembro; na Casa da Xuventude o 16º Certame de Fotografía
de Medio Ambiente 06, desde o
martes 28 até o 14 de decembro; ou
a proxección de diapositivas Expedición Quiroga Aconcagua, no

C.C. da Deputación este venres 24
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 premios do
I Certame Internacional da Muralla de Lugo, até o 30 de novembro;
en Sargadelos Poética, de Tivo Ventura, até o 11 de decembro. 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 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. 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 Casa do Concello do
CARBALLIÑO está, até o xoves 30, a
mostra Luces. Na Casa da Xuventude de CHANTADA os traballos do
Concurso fotográfico convocado
pola mesma, até o 15 de decembro.
Na Casa da Cultura de PONTEDEUME as imaxes de gran formato dos
galegos Víctor Rivera Jove e Eloy
Taboada Rivas, na mostra Aquel
que añora el mar, até o 15 de decembro. 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♦

Convocatorias
ESTUDOS MEDIEVAIS
DA MARIÑA CENTRAL

NARF toca
este venres
24 no
PORRIÑO,

deiro venres 1 gozaremos co
directo de Nordestin@s,
proxecto formado polas voces de Ugia Pedreira e Guadi Galego e o piano de Abe
Rábade. Máis información
en www.barliceum.com.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

SABELA ARIAS

Ramón
Villares
ingresa na
RAG como
académino
de número
este venres
24 nun acto
en SANTIAGO.

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

A Casa da Cultura Manuel María de FOZ
acolle do venres 24 ao domingo 26 a III
edición destas xornadas organizadas polo
Concello de Foz, a Fundación Comarcal
da Mariña Central e o Instituto de Estudos
Galegos Padre Sarmiento, que versarán
sobre San Martiño de Mondoñedo e a
Igrexa mindoniense nos seus primeiros
séculos, ás que se pode asistir entregando
a correspondente folla de prescrición que
se pode conseguir en calquera das tres institucións organizadoras, e formalizando a
matrícula co pagamento dunha cuota de
24 euros ao inicio das xornadas. Máis información no tlf. e fax 982 140 675.

A ARTE NOS S. XX E XXI
A Fundación Luís Seoane promove un
curso de aproximación á arte contemporánea e actual para adultos que desexen
ter un coñecemento fundamental e de
calidade das artes do noso tempo, tanto
no contexto galego como universal. A
través de 27 leccións, en formato conferencia e cun amplo apoio audiovisual,
farase un innovador percorrido a através

do século XX e os comezos do XXI, da
man de prestixiosos historiadores, arquitectos, artistas e deseñadores. As aulas
desenvolveranse no Salón de Actos da
fundación os xoves non festivos, de
19,30 a 21,30 entre novembro de 2006 e
xuño de 2007, contemplándose saídas a
galerías, centros de arte e estudos de artistas. A matrícula, de 150 euros, farase
efectiva nas datas do curso ou ingresarase na conta de Caixa Galicia 2091 0008
11 3040016673. O resgardo enviarase
xunto cos dados persoais á Fundación
Luís Seoane (San Francisco s/n, 15001 A CORUÑA). Os xubilados e desempregados disporán dun desconto na matrícula dun 50%. Máis información en info@luisseoanefund.org. ou no teléfono
981 216 015.

PURA E DORA VÁZQUEZ
DE ILUSTRACIÓN
A Deputación de Ourense promove unha
nova edición deste galardón de literatura
infantil e xuvenil, na modalidade de ilustración, dotado con 3.000 euros. Na que
poderán participar todos os ilustradores
de calquera nacionalidade que presenten

■ EXPOSICIÓNS

ponse o seu traballo en Noroeste (Ruela de Xerusalén), dentro do monográficos de xoiaría contemporánea Nomes propios.

MIRADAS PINTADAS

DESCUBERTOS

Ribadavia
O Museo Etnolóxico presenta, até este luns 27, unha
mostra das acuarelas de Antonia Losada Sequeiros.

Xosé Chao Rego, Anselmo López Carreira, Mª Vitoria Escribano Paño,
Ramón Chao Rego, Xoán Bernárdez
Vilar, Álvaro Rodríguez Resino, Felipe Senén López, Eduardo López Pereira, Victorino Pérez Prieto, Millán
Picouto, Francisco Carballo ou Ismael González afondan no coñecemento e
estudo da destacada figura histórica

III CERTAME NOVOS VALORES
O Concello de Brión promove este
concurso de pintura no que pode participar a mocidade residente na Galiza,
con idades comprendidas entre os 14 e
os 30 anos, con unha única obra de temática e estilo libres, non inferior a 80
cm. nen superior a 150 cm. en calquera
dos seus lados, debendo estar enmarcada cun listón que non exceda os 2 cm.
de ancho e sobre un único soporte, debendo entregala en persoa na Casa da
Cultura do Concello de BRIÓN (Carballeira de Santa Minia 5, Pedrouzos 15865 Brión - A Coruña), entre o 11 e
o 29 de decembro de 2006, Os premios
están dotados con 600 euros para o gañador e 400 para o segundo. Máis información no teléfono. 981 50 99 08 ou
en casacultura@concellodebrion.org.♦

NICOLÁS FRANCO

■ CINEMA

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.

VIDEO HEROES

JOSÉ CASTIÑEIRAS

Este ciclo que podemos
ollar no CGAC recolle na
súa proposta un conxunto de
reflexións arredor da Identidade, da Resistencia e da
Catarse, a través de multitude de proxectos que poderemos ollar en dous pases, ás
13 e 18 h, do mércores 22 ao
venres 24. As sesións completaranse coa actuación dos
artistas audiovisuais e da
música electrónica Ryochi
Kurokawa o mércores 22
ás 21 h, Thomas Köner o
xoves 23, e Marc Leclair e
Gabriel Coutu-Dumont co
espectáculo Musique pour
3 femmes enceintes.

O escultor mostra a súa
obra, até este domingo 26,
na Fundación Araguaney.

■ ACTOS

RAMÓN VILLARES PAZ
A Real Academia Galega celebra unha sesión extraordinaria pública no Paraninfo da
Facultade de Xeografía e
Historia este venres 24 ás 19
h. con motivo da súa recepción como académico de número. Ramón Villares lerá o
seu discurso de ingreso titulado Fuga e retorno de Adrián
Solovio. Sobre a educación
sentimental dun intelectual
galeguista e responderalle en
nome da academia Vítor
Fdez Freixanes.

XIV XORNADAS
LIBERTARIAS
A CNT vén celebrándoas
desde o luns 20 sob o lema
Guerra de clase. Esta quinta
feira 23 Ningures falará sobre Guerra e globalización;
e na sexta feira 24, Crespo
faráo sobre Análise da represión no Estado Español.
Os actos celébranse no local
sindical (García Prieto 2428) e comezan ás 19,30 h.

A PINTURA DE MENCHU
O CGAC desenvolve unha
programación parella á mostra da pintora. Este sábado 25
ás 17 h. teremos a visita comentada A danza das cores á
mostra da artista, e o domingo 26 ás 12 h. celébrase o taller para cativos e grandes
Sumérxete na Pintura, impartido por Mirari Urruzola. Para poder participar nestas actividades cómpre ins-

crición previa en cgac.educacion@xunta.es ou no teléfono 981 546 602/ 631.

■ EXPOSICIÓNS

MEMORIAL
DA LIBERDADE
Até o 31 de xaneiro temos
no Auditorio de Galicia a
mostra Represión e resistencia en Galiza 19361977, coa intención de restaurar as ausencias, os silencios e os agravios; co ánimo
de comezar a colección fundacional da nosa memoria
democrática e nacional.

JOSE CASTRO
Até o 9 de decembro ex-

D.O.G.

NACHO ARTETA
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.

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

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

nos. Poderán ser obxecto de axuda
os proxectos de limpeza, recuperación, acondicionamento e rexeneración dos bancos marisqueiros e a
recuperación das edificacións, instalacións e reposición de maquinaria, bens e mercadorías, así como
nos vehículos comerciais ou industriais afectos a estas actividades. A información completa desta
orde está recollida no DOG do 17
de novembro de 2006.♦

Campo de
concentración
nas praias
francesas
nun dibuxo
de Uxío
Souto e que
forma parte
da mostra
Memorial da
Liberdade,
no Auditorio
de Galicia en
SANTIAGO.

do status da información
hoxendía, e vinculada a este,
a mostra Paperback, unha
ampla exposición de libros
de artista, que combina a
instalación dunha serie de
obras de grande formato titulada Paperworks, formada
por traballos de Erick Beltrán, Pablo Pérez, Pauline
Fondevila, Joan Morey e
Julia Montilla, con tres espazos de consulta e lectura
titulados Newspapers, Papergames e Paperfiles.

EDIPO

MENCHU LAMAS

Tui

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

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.

SINFÓNICA DE GALICIA
Interpreta este venres 24 ás
21 h. no Auditorio de Galicia
pezas de Prokofiev e Shostakovich, baixo a dirección de
Víctor Pablo e con Alexander Torazde ao piano.

VIAXE OBLICUA

SPARKLEHORSE

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

Esta banda de culto toca o
domingo 26 ás 20,30 h. na
sala Nasa, para presentar en
directo Dreamt for light years i the belly of a mountain.

ESPÍRITO DO CAMIÑO

Convócanse a concesión de axudas para paliar os danos causados
nas explotacións marisqueiras e na
industria da conserva polas inundacións acaecidas no pasado mes
de outubro. A natureza destas axudas terá caracter subsidiario, complementario respecto de calquera
outro sistema de cobertura de da-

I SIMPOSIO PRISCILIANO

nestes encontros que se celebran no Auditorio de Galiza de SANTIAGO DE
COMPOSTELA desde este venres 24 ao
domingo 26. Inscricións en simposioprisciliano@yahoo.es, e máis información nos teléfonos 661 107 934 ou 676
440 965, ou en www.acogalo.org.

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

Santiago

CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS

un mínimo de dez debuxos, inéditos e
orixinais, tomando como base o texto
premiado na modalidade de narración
deste Premio Pura e Dora Vázquez e a el
referidas, que nesta edición gañou A historia máis incríbel que nunca liches, de
Breogán Rivero. Coas ilustracións, que
se presentarán no seu conxunto baixo lema, achegaranse nun sobre pecho os dados completos do autor, e entregaranse,
antes do 20 de decembro de 2006, no Rexistro Xeral da Deputación Provincial,
sita na rúa do Progreso 32, 32003 de OURENSE. Máis información e recollida do
texto a ilustrar chamar ao 988 385 222
ou por correo electrónico en centrocultural@depourense.es.

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

PROXECTO EDICIÓN
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

PORTUGALIZA
O mércores 29 e xoves 30 ás
22 h. teremos o concerto dos
Lufa Lufa na sala Nasa.
■ TEATRO

O ALEMÁN
Diego Anido present,a na
sala Nasa, o seu traballo
desde este xoves 23 ao sábado 25 ás 22 h.

Na sala Yago poderemos gozar desde este xoves 23 ao
domingo 26 con esta peza de
Sófocles, representada pola
compañía Novedous. Desde
vindeiro xoves 30 ao domingo 3 teremos a fábula sobre a
inmigración e as súas consecuencias nas sociedades europeas, Fuera, da compañía
La Fundición Influescènes
da Escola de Mulheres
Cendrev. Entradas e horarios en www.salayago.com.

■ EXPOSICIÓNS

XULIO GARCÍA RIVAS

espazos escénicos das dinámicas da representación da
información. Os pases son
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 pode consultarse
en www.marcovigo.com.
■ EXPOSICIÓNS

SILVERIO RIVAS
Mostra as súas obras escultóricas na galeria PM8 (Pablo Morillo) desde este venres 24 até o 5 de xaneiro.

PORTOGRAFÍAS

Vigo

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.

■ CINEMA

SETELENTES

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

ROCK RADIKAL BASCO
Dentro do ciclo organizado
polo C.S. Revolta este domingo 26 ás 20,30 h. proxéctase unha reportaxe sobre este movemento musical dos anos 80.

ESTÉTICA DOS DADOS
No Salón de Actos do
MARCO, até este 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

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

JUAN CARLOS MEANA
A mostra Extraña-entraña
pode visitarse na galería
Bacelos.

MARÍA PREGO
Esta galería ten unha mostra con obra de recoñecidos
artistas como Jan Hendrix, Richard Serra,
Anish Kapoor, J.P. Croft,
Blanca Muñoz, Miquel
Navarro, Maruxa Mallo,
Eduardo Chillida, Antonio Saura ou Tapies. Até o
1 de decembro.

Anuncios de balde
■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a domicilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.

■ Alúgase casa a carón da praia en
Carnota, completamente equipada
para 4 persoas, con terraza, vista ao
mar. Ponte do Pilar 200 euros. Dispoñibel todo o ano. Telf. 981 761 144.

■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.

■ 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.

■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ 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.
■ 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.
■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.

Madrid
■ MÚSICA

TRANSPORTES HERNÁNDEZ & SANJURJO
Julián Hernández (ex siniestro total) e Rómulo Sanjurjo (ex diplomático de montealto) presentan o seu último traballo Vista
Alegre, que vai desde o humor negro máis cruel até a expresión
poética máis descarnada. Estarán o martes 28 ás 22 h. en El Rincón del Arte Nuevo; o mércores 29 ás 20,30 no FNAC (Callao);
e o xoves 30 ás 22 no colexio maior San Juan Evangelista.♦

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.

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

até final de ano, as fotografías de Harry Gruyaert,
da axencia Magnum.

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

OS HERNÁNDEZ
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.
■ MÚSICA

TRES TREBÓNS
Xurxo Souto estará presentando o seu último libro
o sábado 25 ás 20,30 h. no
C.S. Revolta (Real 32). A
partires das 22 h. haberá un
concerto dos Tres Trebóns
e o Vendaval do Rosal,
cunha entrada solidaria de
2 euros.

■ 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 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.

ballo, Anunciado en televisión, o sábado 25 ás 19
h, en sesión apta para menores, e ás 22 para maiores de 18 anos na Sala A!.
Venda de entradas (antecipada 12 euros, billeteira 15) nos lugares de costume.

■ 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

■ TEATRO

berto 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

OLLARES DE PERFIL

Vilagarcía
ilagarcía

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. Ro-

■ EXPOSICICIÓNS

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

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

Porto
Porto
■ DANZA

O QUEBRA NOCES
O Ballet Imperial Ruso actúa o martes 28 ás 21,30 h.
no Coliseu con entradas que
van dos 10 aos 35 euros.
■ EXPOSICIÓNS

VIII PORTOCARTOON
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– no
Museu Nacional da Im-

prensa até final de ano.
■ MÚSICA

CASA DA MÚSICA
Dentro do ciclo Orquestras
Convidadas este xoves 23 ás
19,30 podemos escoita á Orchestrutopica, dirixida por
Olivier Cuendet; o sábado
25 ás 21 Remix Ensemble e
tamén, ás 23 h, Showcase da
Editora Bor Land.

TIM - UM E OUTRO
A segunda aventura a solo
do vocalista dos Xutos &
Pontapés, Un e o Outro, inclue 9 temas e dúas versións.
No Grande Auditorio do Rivoli o sábado 25 ás 21,30.♦

Non vos riades que o conto é triste

LAURA VEIRS &
THE TORTURES SOULS
Os norteamericanos tocan,
xunto cos Sevigny, o mércores 29 ás 21,30 h. na Iguana
Club. O xoves 30 estarán na
mesma sala os rockeiros
The Lords of Altamont.

A Rede

REAL FHILARMONÍA
DE GALICIA

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
http://sociedadedainformacion.eu
Páxina electrónica da estratexia galega
para a sociedade da información que promove a Consellaría de Innovación e Industria. Inclúe noticias, o Plano Estratéxico, enlaces, entrevistas e recursos, entre outras opcións.♦

RIVAGES
Na sede da Fundación Caixa Galicia podemos ollar,

O vindeiro xoves 30 vai dar
un concerto, xunto co coro
Colegium Compostellanum, no C.C. Caixanova,
baixo a dirección de Maximino Zumalave, no que interpretará pezas de Tchaikovsky,
e N.Rimsky-Korsakov.

MUSICALIA
As bandas Lavorda (Morrazo), Heissel (A Guarda)
e Ocean´s Garden (Lugo)
participan este venres 24 ás
22,30 no I Concurso de
Pop Rock na Sala A!

PIGNOISE
Presenta o seu último tra-
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Transportes
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por
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Os entregados consumidores de Babelia (El País) lerán en calquer metrópole o epígrafe desta fotografía e acreditarán que se trata dunha instalación tan sorprendente como contemporánea.
Acontece que mostra simplemente, e á vez silencia, a estrutura panóptica do arquitecto que, no
século XIX , edificou o cárcere que agora é o MARCO de Vigo.♦

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
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O

s estrategas da propaganda saben desde
hai tempo que o importante non son os argumentos senón os temas. O PP
ten o seus temas: 11-M, Estatuto catalán, negociación coa

ETA. O PSOE tivo os seus:
guerra de Irak, catástrofe do
Prestige, vodas gais. Os socialistas acaban de arrincar a
súa particular campaña con
outro: a especulación urbanística costeira. Se se fixan, o

nacionalismo tamén tivo o
seu tema, no momento electoral máis álxido: a defensa
dos sectores produtivos galegos. Agora o BNG necesita
con urxencia renovar a súa
axenda, con temas de país.♦
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Eduardo Rolland
‘Galiza tamén participou na Segunda Guerra Mundial’
H. VIXANDE
Vén de publicar “Galicia en
guerra” (Xerais, Colección
Crónica) e no mesmo relata batallas na Segunda Guerra Mundial fronte á Galiza, dá conta da
actividade espías, submarinos
ou nazis nese período. Trátase
do xornalista Eduardo Rolland.
Parece que na guerra Mundial
Galiza era unha cova de espías.
Tanto aliados como nazis.
Hai centos de documentos no arquivo militar de Ferrol que reflexan a actividade dos que tomaban fotos de submarinos, indagaban sobre a carga dos buques... Había americanos, alemáns... xente relacionada coas
embaixadas, por iso sabemos
que eran espías. Galiza era base
dos submarinos alemáns, porto
refuxio dos aliados, embarcadoiro de volframio, estación de radio mediante un primitivo sistema de GPS para os alemáns...
Cando rematou a contenda tamén se agacharon os oficiais nazis, de camiño para a
Arxentina.
Moitos deles, pero Joseph
Mengele non, contra o que repite
Paco Vázquez. O ministerio de
Asuntos Exteriores arxentino
desclasificou uns documentos
hai catro anos e neles hai moitas
fichas de nazis que saíron da Coruña e principalmente de Vigo
rumbo á Arxentina. Moitos viviron meses en Vigo, case sempre
disfrazados de relixiosos. A Igrexa foi a gran colaboradora.
Por certo, ese apelido seu,
Rolland, non será dun colaboracionista da República de Vichy?
Penso que non! Vén do meu
tataravó, que chegou moito antes
da Segunda Guerra Mundial.
O que non é certo é que fó-

PACO VILABARROS

semos unha base dos submarinos alemáns.
Estábel non, pero si habitual,
sobre todo entre o 41 e o 43. Viñan a abastecerse, a deixar algún
ferido, a descansar... fixérono
ducias de U-Boot alemáns.
As flotas aliada e alemá ensináranse os dentes e algo máis
diante de Vigo.
Houbo grandes batallas fronte
ás Cíes. Os mariñeiros galegos viron episodios bélicos tan importantes como os que saen no cine.

Os pesqueiros tamén as pagaron caras.
A Royal Navy afundiu 12
pesqueiros galegos, aínda que
salvou as tripulacións. Antes,
deixou caer panfletos nos portos
para que os barcos non se separasen da costa so pena de ser obxectivo militar. Temían que
apoiasen os submarinos alemáns
ou que desen información meteorolóxica. Para gañar unha guerra ademais de mapas necesítanse moitos Santiagos Pemán.

Aos mariñeiros galegos tanto os acusan de espías nazis como de esquilmar os mares.
Non teñen ningunha sorte. Necesitan unha campaña de imaxe.
O que se esquilmou foi todo
o volframio do país.
Había minas en Vila de Cruces, na Costa da Morte, en Ourense... os alemáns usábano para a
blindaxe dos carros e para endurecer os obuses. É un material que só
se dá en Galiza, algo en Estremadura, Portugal e en Birmania.
Un negocio fabuloso.
En aldeas onde pasaban fame, da noite para o día xurdiron
cinemas, bares, casas de aluguer,
caravanas de prostitutas, cuarteis
da Garda Civil...
Debeu ser interesante coñecer todo ese mundo. Pensa que
os galegos sabían o que de verdade se cocía?
Desde que o 26 de maio de
1939 desfilaron en Vigo seis mil
soldados da Wehrmacht, a xente
soubo que estaba ante a maquinaria militar máis poderosa do
mundo. A xente vía os submarinos, os pesqueiros dábanlles peixe fresco a cambio de chocolate.
Tamén houbo incautacións de
patacas para o Bessel, un cargueiro que pasou a guerra fondeado na ría de Vigo e que coas patacas facía un augardente moi
forte para os tripulantes dos submarinos. Iso causaba indignación porque se morría coa fame.
Morrer, morreron moitos
dos galegos internados nos
campos de exterminio nazi.
Foron os grandes heroes, os
republicanos que loitaron no 36
e que despois marcharon a Francia. Alí integráronse en batallóns
franceses e remataron en campos
de concentración alemáns, sobre
todo en Mauthausen.♦

axenda elas 2M7
A NOSA TERRA

Cultura
do viño
XOSÉ RAMÓN POUSA

O

viño debe ser a
parte máis culta da
agricultura porque
representa a identidade
palpábel dun pobo ante o
mundo. O trasfondo desta
actividade é máis complexa. Son fillo e o primeiro
desertor da principal actividade dunha familia que,
ao menos durante cincocentos anos, cultivou as
mesmas viñas do Ribeiro
e sufriu en carne propia as
dificultades que representa a economía do monocultivo sobre unha estrutura agraria de minifundio.
A perda dos mercados británicos, o desastre das pragas de finais do século
XIX, que viñeron de América e que botaron a milleiros de viticultores a
emigración americana; as
sobreproducións dos anos
vinte, que obrigaban a tirar a colleita para deixarlle
sitio á próxima, as colleitas cativas que non cubrían gastos, o matute… Problemas que reflecten a
grande inestabilidade histórica deste sector.
Agora que o viño comezaba a levantar cabeza
en Galiza anúnciase unha
nova crise provocada polo descenso no consumo
e o exceso de produción
en Europa e pola entrada
de excelentes caldos doutras áreas. A concorrencia
mundial, implacábel, fai
que os néctares etiqueta
“Novo Mundo” copen
agora o mercado a prezos
competitivos.
A UE anunciou este
verán as grandes liñas da
reforma do viño que vai
comezar co arranque subvencionado de 400.000
hectáreas, seguramente
dos pequenos agricultores, a posterior liberalización total dos dereitos de
plantación; a adaptación
dos procesos de viñificación e, por último a reagrupación e racionalización das filiales de
venda.
Semella que só os
franceses están tomando
iniciativas frente a este
problema. Iniciativas que
pasan por levantar as cepas produtoras de malos
viños e a recuperación
das castes autóctonas para producir caldos de calidade.
En Galiza seguimos
instalados na autocompracencia dunha década
de bonanza que pode estar a piques de pechar ciclo. Van sendo horas de
tomar medidas que pasan
polo relanzamento de novos cultivos e técnicas de
viñificación que permitan
seguir mellorando a calidade. Único xeito de conservar o pouco que queda
da nosa agricultura.♦

