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A CASA DOS ENCONTROS
Martin Amis

BIBLIOTECA COMPOSTELA
DE NARRATIVA EUROPEA
Na Unión Soviética de mediados do século
XX ten lugar este triángulo amoroso no que,
ao longo de case unha década,
se ven implicados unha rapaza xudía e dous
irmáns recluídos nun campo de traballo
preto do Círculo Polar Ártico.
Cunha prosa incisiva e inmisericorde,
Martín Amis deixa ao descuberto
o brutal pulo de vivir.

A XII ASEMBLEA NACIONAL DO BNG
que se celebra os días 2 e 3 de decembro en Compostela é unha cita histórica. Nunca o nacionalismo
en todas as súas etapas e épocas (desde o rexionalismo ao galeguismo, pasando polos tempos modernos) acadou semellante poder institucional, presenza electoral, capacidade organizativa, introdución social e resortes políticos. Non só forma parte
do goberno galego e en numerosos concellos, senón que conta cunhas potentes organizacións sindicais que lle disputan a primacía, por vez primeira,
ás centrais estatais, e unhas agrupacións cidadás de
todo o tipo, cada vez máis dimensionadas e en contacto coa realidade. Tamén é quen de chegar a capas sociais antes ignorantes, cando non refractarias
ou contrarias absolutamente á súa mensaxe. Non
hai máis que ollar algunhas declaracións de re-

ferentes económicos e empresariais galegos nos últimos días para darse conta de como está mudando
en certos sectores a percepción da defensa dos intereses de Galiza e a asunción dunhas coordenadas
económicas máis próximas ás que sempre defendeu o nacionalismo. Ante esta situación, a responsabilidade que teñen todas as persoas que militan no BNG é moita. A necesaria confrontación de
ideas e a adecuación organizativa aos novos tempos, non deberían levar á deturpación dos alicerces
que conforman a fronte nacionalista. A lexítima
disputa do poder non deben conducir a unha división organizativa. A pluralidade, sinal identidario
do BNG, non debe impedir unha única acción política coordinada nin uns obxectivos claros. Os intereses, persoais ou de grupo, non poden primar sobre os da nación galega.♦

O goberno central négase e permitir a construción de barcos en Astano

Capital estranxeiro está disposto a investir no naval do Ferrol
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Os partidos de Madrid tentaron historicamente frear o proceso autonómico
usando Galicia como muro

Unha nova aldraxe, 25 anos despois
RUBÉN VALVERDE

Os distintos gobernos centrais tentaron en repetidas ocasións de frear o proceso autonómico e en varias ocasión usaron a Galiza como muro de contención para as demais,
tentando igualarnos con Andalucía. O 1980 supón o punto de partida desta aldraxe.
Galiza podería perder a súa condición diferenciada que lle recoñece a Constitución. En 1980 o
Goberno e os partidos de Madrid
xa intentaron frear o proceso autonómico usando a Galiza como
muro de contención. Daquelas,
influíron múltiplos factores, entre
os que se atopan o non aliñamento dos deputados galegos coas teses de Madrid. Aquel proceso pasou á historia como o do “Estatuto da Aldraxe” e Galiza acadou a
denominación de nacionalidade
histórica, ademais, sobre todo, de
impedir que o Goberno central tutelase a autonomía.
25 anos despois da aprobación daquel Estatuto, Galiza corre o risco de perder o vagón de
cabeza que a sitúa entre as nacionalidades históricas. Os distintos gobernos centrais tentaron
equiparar na práctica e incluso
na lexislación o modelo autonómico “acabando cos feitos diferenciais que recoñece a Constitución e co propio espírito da carta
magna”, explica o ex deputado
de UCD e un dos responsábeis
da redacción do Estatuto actual,
Xosé Luís Meilán Gil.
Un exemplo de intento de
equiparación na práctica do modelo autonómico foi a famosa
Lei de Harmonización das Comunidade Autónomas (Lohapa)
pactado polo PSOE e os demais
partidos de Madrid, “para conter
o proceso de descentralización”.
A lei foi declarada inconstitucional polo Tribunal Constitucional
e tivo que ser anulada. “Non obstante, primeiro o PSOE e logo o
PP tentaron equiparar na práctica
a todas as comunidades mediante as súas políticas e co afortalamento de Madrid como centro de
decisións”, explica Xosé Luís
Meilán Gil.

O primeiro intento de frear o
proceso autonómico foi a discusión do Estatuto de Galiza, no
1980. Os partidos de Madrid
querían utilizar a Galiza como
muro de contención das arelas
autonomistas das demais rexións. O problema que naquel
momento temían tanto a UCD,
como a AP e o PSOE, de desmembración do Estado español,
viña dado pola propia redacción
do Título VIII da Constitución
(no que se recolle o modelo territorial). O Titulo, de iniciativa do
deputado naquel momento por
UCD, Miguel Herrero de Miñón,
“tiña por obxecto recoñecer os
feitos diferenciais unicamente de
Euskadi, Catalunya, Galiza e
Navarra e que polo tanto fosen
as que accedesen á autonomía”,
explica o propio Herrrero de Miñón nas súas memorias. O que
acontece é que naquel momento
non se sabía se estas comunidades ían querer acceder a ese dereito e polo tanto deixábaselles o
camiño aberto mediante a Disposición Transitoria Segunda, que
era a que recollía os dereitos históricos daquelas nacionalidades
que plebiscitaron os seus estatutos antes do franquismo.
O propio Herrero de Miñón
presentara previamente un plano
para que esas comunidades autónomas ficasen recollidas na Constitución, co seu respectivo nome.
Para Euskadi recollía o termo de
comunidade foral, para Catalunya
o de principado e para Galiza e
Navarra o de reinos. Porén, esta
definición chocou abertamente
cos postulados dunha parte da
UCD, que eran centralistas; de
AP, que tamén apostaba por un
Estado unitario; e dunha parte do
PSOE, que apostaba tamén polo
xacobinismo centralista.
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De esquerda a dereita, Anxo Guerreiro, Xosé Luís Barreiro Rivas e Miguel Barros.
Vén da páxina anterior

cunhas bases constitucionais
para Galiza.
Artigo 32.4
Para cando se produciron os debates en comisión, a UCD e o
PSOE xa pactaran que Galiza
non disporía de autonomía e que
serviría como exemplo para os
demais. Xa daquelas se buscou
que o Estatuto de Galiza fose
igual que o que se debatía para
Andalucía. Unha disposición
transitoria, a quinta, incluída no
Estatuto galego, invalidaba as
competencias da comunidade e
poñíaas en mans do Estado.
Máis adiante, ante a negativa
dos deputados galegos da UCD
de aceptar iso, redactouse un polémico artigo, obra do deputado
e ministro da presidencia Pérez-

Llorca: “Para o exercicio das
distintas competencias cuxa titularidade se lle recoñece á comunidade autónoma no presente Estatuto e a fin de delimitalas (...)
aprobaranse por parte das Cortes
as oportunas leis que fixarán o
alcance das competencias que en
cada caso lle correspondan á Comunidade e ao Estado”. Na práctica, este artigo deixaba a autonomía en mans da Cortes e polo
tanto era unha tutela do Estado.
“Os deputados galegos da
UCD non queriamos aceptar esa
imposición. Eu encargárame de
redactar o artigo que falaba do
recoñecemento de Galiza como
nacionalidade histórica e da defensa da súa identidade. Despois
de poñer iso, non podíamos
aceptar que a Autonomía fose rebaixada dese xeito”, explica Xosé Luís Meilán Gil.

Segundo o deputado da AP,
Xosé Luís Barreiro, “para nós foi
unha oportunidade única para
distanciarnos de UCD e tomar
posicións propias. Nós non tiñamos ningún pacto para reducir a
autonomía de Galiza, como si o
tiñan o PSOE e a UCD. Para nós
foi unha oportunidade electoral.
Lembro que no debate no que se
decidiu o polémico artigo, Manuel Fraga se ausentou alegando
que non era hora de discutir o tema (Na acta reza que Fraga dixo;
“yo no toreo nocturnas”). A marcha do líder da dereita convertémola en Galiza como un síntoma
de protesta contra a aldraxe cun
fin claramente electoral”.
Xosé Luís Meilán Gil explica
que “a nós estrañounos moito a
postura de Manuel Fraga, porque
até aquel momento se opuxera ao
recoñecemento de Galiza como

nacionalidade histórica. Até aquel
momento CD tiña pensado dar incluso un voto negativo a aquel
modelo estatutario. Opúñanse a
calquera tipo de autonomía”.
Os que naquel momento tamén se opuxeron ao proxecto
que estaba sendo aprobado nas
cortes foron os deputados do galegos do PSOE. “Por aquel momento na organización en Galiza
tiña unha importancia grande o
galeguismo, xa que unha parte
da dirección procedía do PSG.
Os nosos deputados non estaban
dispostos a soportar aquela aldraxe e así llo fixemos saber ao
grupo do Congreso. Alfonso
Guerra, un xacobino convencido, fora o artífice daquel pacto
coa UCD. Para nós era insultante e tamén lle queriamos meter
un gol á UCD en Galiza, que nas
últimas eleccións arrasara. Saí-

‘A homoxeneización
do Estado vai en contra da Constitución’
“O que se demostrou até agora é
que a homoxeneización do Estado vai en contra da súa natureza, da nosa historia e do propio
espírito da Constitución, que recolle os feitos diferenciais. Galiza non pode admitir unha nova
aldraxe. O novo Estatuto debe
reclamalos en dous aspectos.
En primeiro lugar, no apartado
identitario. Obviamente en Madrid non van deixar que o termo
nación figure no articulado, pero si debería aparecer no preámbulo. Todo o que non sexa a
aparición deste termo, sexa coa
fórmula que sexa, sería quedar
por debaixo de Catalunya e polo tanto ir en contra do que di a
Constitución”, explica Xosé
Luís Meilán.
Segundo Meilán, “o novo
texto debería conservar o termo
nacionalidade histórica, por
unha razón xurídica. Galiza só
aparece diferenciada do resto
por medio dunha disposición

transitoria. Cunha reforma da
Constitución, esa disposición
desaparecería e non podería reclamar o que lle pertence. Conservando o termo nacionalidade histórica, podería incorporarse, xunto con Catalunya, tal
e como afirma o profesor Herrero de Miñón, á Disposición
Adicional Primeira, que fala
dos dereitos históricos das comunidades de Euskadi e Navarra. Esa debe ser a batalla constitucional de Galicia, tentar
amarrarse a eses dereitos históricos”.
O segundo apartado que
debe recoller Galicia no novo
Estatuto, segundo Xosé Luís
Meilán, é o do financiamento.
“Obviamente, para que se recoñezan os feitos diferenciais,
Galicia debe contar cun modelo de financiamento propio que
dote de instrumentos para desenvolver o autogoberno. Tamén se debe recoller que se pa-

gue a débeda histórica que se
ten connosco, mediante o nome que lle queiran dar”.
Nunha liña semellante se
declara Anxo Guerreiro, que
considera que “Galiza non pode renunciar a recoller nación
no presente Estatuto, xa que os
elementos simbólicos son importantes. O PP podería pagar
o prezo de opoñerse a estar á
altura de Catalunya. Cando
afirman que á xente non lle
preocupa nisto nos inquéritos é
porque as preguntas non se
formulan axeitadamente. Que
pregunten qué galego quere
quedar por debaixo de Catalunya e seguro que ningún
contesta de xeito afirmativo. O
PP é maioritario en Galicia e
debe actuar con responsabilidade tamén nesta materia. Penso que ao final haberá acordo”.
Segundo Miguel Barros,
“non se pode consentir unha nova aldraxe. Temos que acadar a

máxima categoría no Estatuto e
iso só pasa polo recoñecemento
nacional. Se o PP non acepta este termo pode ver agromar un
nacionalismo de centro que lle
pase factura electoral”.
Para Xosé Luís Barreiro, “a
inclusión do termo nación xa se
converteu nun problema para o
PP e para os demais partidos.
Terán que buscar unha solución
a ese tema porque a xente seguro que non aceptará, despois
de tanto debate, unha rebaixa.
Pero non só hai que aspirar a
un título, senón que hai que
buscar fórmulas que nos fagan
lograr un desenvolvemento
igual que o catalán. Porque de
nada vale ser un rei sen reino e
na práctica, os últimos 25 anos
veñen dicirnos que non somos
igual que Catalunya. As cousas
só cambiarán cando os políticos fagan políticas pensando en
Galiza e non coa mirada posta
en Madrid”.♦

mos á rúa naquela mítica manifestación do 4 de Nadal, na que
Manoel Soto, alcalde socialista
de Vigo, saíra envolto coa bandeira galega. Aquela masa de
xente fixo que o PSOE enviase
un emisario a facer unha sondaxe sobre a opinión do partido”,
explica o secretario comarcal do
PSOE de Vigo.
O enviado por parte do PSOE
foi Joaquín Almunia, que logo de
reunirse coas distintas agrupacións chegou á conclusión de
que había que rachar o pacto coa
UCD en Madrid. Felipe González aceptou un modelo autonómico avanzado para Galiza. “Seguramente porque naquel momento se estaba a discutir o Estatuto andaluz e o PSOE tiña a dupla posibilidade de erixirse en
abandeirado do autonomismo no
seu celeiro de votos e de derrotar
a UCD na súa casa, Galiza”, explica Xosé Luís Barreiro.
Segundo Xosé Luís Meilán,
“naquel momento as manifestacións foron importantes, pero
non definitivas. Contou máis a
opinión de todos os deputados
galegos en Madrid, que se opoñían á aldraxe. As manifestacións
populares pasan e incluso as
houbo máis numerosas que
aquela, pero a nosa postura era
inamovíbel, así que a dirección
da UCD cedeu”. Para Miguel
Barros, “tamén tivo importancia
o apoio dos intelectuais galegos,
reunidos en torno a Realidade
Galega, como Ramón Piñeiro”.
Outro dos partidos con peso
en Madrid que se opuxo á aldraxe foi o PC, que naquel momento contaba con 21 deputados no Congreso. “Reunímonos
con Santiago Carrillo e deixámoslle claro que non pasariamos por algo como o que nos
propoñían, que non era nin un
Estatuto, porque todo quedaba
supeditado ao que se dixera en
Madrid. En principio o PC só
prevía o tema autonómico para
Euskadi e Catalunya, pero logo
da reunión Carrillo aceptou de
boa gana e opúxose ao que querían impoñer a UCD e mais o
PSOE”, conta o daquelas secretario xeral en Galiza do PCG,
Anxo Guerreiro.♦
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Inquérito á cidadanía

‘Galiza ten que equipararse a Catalunya, non a Andalucía’
H. VIXANDE
Se en algo hai coincidencia entre os interpelados nunha enquisa de rúa realizada por este
periódico é que Galiza ten que
equipararse á Catalunya no referente á súa definición como
nación. De ser como os andaluces, nada, afirma a maioría.
Uns din que Galiza é unha nación, outros non se atreven a
afirmalo con rotundidade, algún
sinala que somos unha rexión e
moi poucos, que temos que ter o
mesmo estatus que Andalucía,
no canto de afirmar, como a
maioría, que debemos estar no
mesmo nivel que Catalunya.
Manuel Alonso, de Ourense,
é unha das voces que atopamos
na rúa e que defende que o Parlamento de Galiza debe facer un
Estatuto que indique “que somos
unha nación”. Para este cidadán,
“somos nación polas nosas características culturais, históricas, lingüísticas do noso país. En tempos
fomos o Reino de Galiza e no 36
tivemos un estatuto nacional”.
Manuel sabe que en determinados sectores, “o termo nación
pode darlle medo á xente, sucede porque confunden Estado e
nación e non teñen por que ser o
mesmo. Unha cousa é a articulación xurídica e outro o feito cultural; unha cidade organízase
nun concello, pero pode haber
varias cidades dentro do mesmo
concello. Con nación e Estado
sucede o mesmo”. Este ourensán pensa que “o feito de definirnos nación non significa que
vaiamos declarar a independencia; aquí non se vai separar ninguén, os cataláns tampouco”.
Outro Manuel, pero neste
caso apelidado Fernández e veciño de Pontevedra, tamén é dos
que opinan que “Galiza ten que
definirse como nación”. Este
pontevedrés non só reclama este
recoñecemento, senón que lle
esixe a Raxoi “que non recorra

ao Constitucional a decisión de
sermos nación”.
O vigués Leo considera que
“somos unha nación polo idioma, a cultura... iso é o que nos
distingue, senón falaríamos todos
español e, postos, moito mellor
inglés, que é máis universal”.
Dunha forma ou doutra, a
conciencia de nación é algo moi
presente na maioría dos galegos,
aínda que en moitos casos custa
recoñecelo. Por exemplo, Sonia,
de Pontevedra, considera que
“toda España é unha nación”,
aínda que acto seguido descende
á realidade e indica que “o que
sucede é que os galegos temos
moi pouco poder e debemos ser
iguais que os cataláns, temos
que loitar polos nosos intereses
e ter o nivel máximo de competencias”. As palabras de Sonia
tamén se refiren ao debate terminolóxico sobre a nación no
Estatuto e aluden á renuncia de
Andalucía a definirse como nación, empregando o concepto
suavizado de “realidade nacional”. “Non sei por que os andaluces non queren ser nación e
estar á altura dos cataláns, pero
nós debemos estar ao mesmo nivel que Catalunya”, conclúe.
Simpatías cara Catalunya ou
Andalucía
Nin os cataláns nin os andaluces
gozan sempre da simpatía dos
galegos. Un caso representativo
deste prexuízo é o de Ramón
Campo, de Cangas. “Nin os cataláns nin os andaluces son do
meu gusto –afirma–, eu prefiro
os asturianos”. Con todo, para
Ramón, a vaquiña polo que vale:
“para falar de competencias, se
imos cos cataláns, teremos máis
forza, que é o que nos interesa”.
Non hai razóns que xustifiquen a antipatía que algúns galegos senten por cataláns e andaluces; eles non o merecen, pero si
hai explicación. No caso de An-

dalucía, existe un racismo latente
desde hai séculos. A iso hai que
sumarlle a insistencia por asimilar o caso galego ao andaluz.
“Nós somos unha nación, por
historia, os andaluces non, sen
ánimo de menosprezalos”, indica
Roberto, de Vigo. En troques, a
imaxe de Catalunya é distinta.
Deteriorouse nos últimos tempos
pola campaña desenvolvida nos
medios de comunicación contra
o pobo catalán. “Aos cataláns
atópoos demasiado radicais”, di
Rocío, de Tomiño, que indica
que “se por eles fose, declararían

GONZALO

a independencia”. A afirmación
non casa coa realidade política
catalá, onde o único partido independentista representado no Parlamento é Esquerra Republicana,
que conta co apoio do 14% da
poboación e que no debate de investidura votou a prol do andaluz
José Montilla como presidente
da Generalitat.
A pesar de que en Galiza
existe certa antipatía por andaluces e cataláns –ao igual que polos vascos ou polos madrileños–,
non sempre obedece á mesma
razón. Moitas veces, algunhas

das críticas lindan co racismo,
sobre todo cando se trata de Andalucía. “Quen traballa aquí?
–pregunta Óscar, de Vigo–, os
vascos, os cataláns, os galegos...;
os andaluces son diferentes”.
Equiparación
Á marxe da simpatía ou antipatía que esperten cataláns ou andaluces, é difícil atopar voces
que defendan a equiparación de
Galiza con Andalucía, nun nivel
por baixo do catalán. Na rúa, este xornal procurou topar persoas
que defendesen esta posición
para contar cun abano máis amplo de opinións. Foi difícil, mais
finalmente atopamos algún. Unha destas opinións é a de Susana, de Vigo. “Eu prefiro estar
como os andaluces, os cataláns
van ao seu e nós somos españois
para o bo e para o malo”, indica
esta viguesa.
A maioría das voces recollidas na rúa prefiren unha Galiza
equiparada a Catalunya, pero
nas máis das veces, ademais
pensa que debe expresarse cunha fórmula propia. Ramón Campo, de Cangas, di que “temos
que ser como os galegos”. “Non
somos nin andaluces nin cataláns, a decisión ten que vir do
que diga a maioría dos galegos”,
indica o vigués Isaac Barreiro,
que con todo maniféstase a prol
de definirnos como nación e que
sinala que “me gustaría que tivésemos o maior número de competencias”. O que pensa este vigués que non debemos consentir
é “que Raxoi se opoña a que nos
definamos como nación, se o
Parlamento decide iso, en Madrid non teñen nada que dicir”.
A vía propia é algo polo que
optan todas as tendencias, tanto
aqueles que non temen o termo
nación, como os que lles custa
algo máis asumilo ou mesmo os
casos contados que preferirían
equiparar Galiza a Andalucía, en
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unya, non a Andalucía’
lugar de poñela á altura de Catalunya. Óscar, de Vigo, indica
que “a min dáme igual como digan uns ou outros, a fórmula debe ser como digamos os galegos”, aínda que recoñece que
prefire que nos equiparemos aos
cataláns.
Luís Pérez, de Pontevedra, é
un desencantado que di que “se
hai vinte anos me preguntas que
éramos, tería dito unha nación,
hoxe penso que a Terra enteira
debía ser unha nación, de todas
formas, o que digamos nós non
ten por que copiar nin a cataláns
nin a ninguén”.
No que se refire ao termo, a
redondelá Iria pensa que “nós
somos unha nación, nin somos
unha realidade nacional nin a
nazón de Breogán, simplemente
unha nación”. A rotundidade coa
que se expresa Iria contrasta co
feito de que defende a súa postura empregando o castelán.
Para que unha nación?
Somos unha nación que debe
equipararse con Catalunya é a
síntese da voz da rúa, pero para
que? Manuel Alonso, de Ourense,
considera que “o recoñecemento
de nós como nación e que nos
igualemos con Catalunya implica
ter máis competencias que melloran a nosa calidade de vida”.
“Que os andaluces queren ser
de segunda!, alá eles, pero o que
non podemos consentir é que para facer unhas oposicións a xuíz
haxa que ir a Valladolid e que
non se podan facer na Coruña”,
indica Manuel Fernández, de
Pontevedra. Manuel ten unha filla que prepara unhas oposicións
á xudicatura e considera que o
centralismo beneficia ás comunidades do centro, por iso cómpre
reforzar as nosas competencias.
Leo, de Vigo, resume a súa
opinión dunha forma un tanto radical: “aquí, o que se trata é de
sacar tallada para vivir mellor”.♦

De arriba a abaixo e de esquerda a dereita: Luís Pérez de Pontevedra, Roberto de Vigo, Ramón Campo de Cangas, Manuel Fernández de Pontevedra, Manuel Alonso de Ourense, Rocío de Tomiño, Isaac Barreiro de Vigo, Iria de Redondela e Leo de Vigo.
PACO VILABARROS
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Din que a TVG vai
contratar para os
informativos
douscentos biólogos,
corenta matemáticos e
dez pantasmas. Os
biólogos son para
substituír os
xornalistas, pois a
principal información
é sempre a do tempo.
Os matemáticos para
multiplicar a altura
real das ondas e a
importancia dos
danos dos temporais.
E as pantasmas para
convertir en noticia
extraordinaria o feito
normal de que a flota
esteña un día
amarrada, algo que
vén sucedendo trinta
días, máis ou menos,
cada inverno, desde
que existe a pesca de
baixura.

Hai que dicir, e sen
que sirva de
precedente, que
Otegi ten razón
cando se pregunta:
Como vai construír o
PSOE a paz facendo
menos que o PP?

Sobre literatura. A
trama é un cebo. O
mérito é o do escritor
que cun cebo
pequeno atrapa un
peixe grande.

Endurecen a lei do
menor. Pronto haberá
nenos no cárcere. E o
cárcere, xa se sabe,
non favorece a
reinserción social. De
feito, o que queren os
que endurecen a lei é

C

óntanse por milleiros os quilómetros de
distancia que separan a Baiona e Beijing. Non obstante, tan considerábel diferenza disólvese nun instante de comunicación fluída e barata a través dos múltiples servizos que nos ofrece a internet, dende o correo
electrónico, o messenger ou o skype, por citar
algúns exemplos. O comentario repítese unha
e outra vez: que marabilla, comunicación en
tempo real! Non parece que esteas tan lonxe!
Será tan doado aproximar as persoas e as culturas? Canto hai de diferenza nunhas e noutras
máis alá do singular perfil de cada unha? Insístese de máis no mundo de hoxe na importancia das especificidades, as que separan culturas, costumes, tradicións... motivos que
afastan moito máis as persoas cando estas se
empeñan en fincar valados no que separa en
vez de recoñecer o natural e inmenso valor desa rica diversidade que nos une na diferenza e
que cómpre preservar e non destruír.
Pero mesmo así, entre a minúscula Baiona e a mastodóntica Beijing, as similitudes
poderían ser máis das imaxinábeis a simple
vista. E todo en proporción. Comezando por
algo tan trivial como a bicicleta, por exemplo,
aquí aínda tan usual a pesar da crecente irrupción do automóbil, e de tan frecuente presenza tamén na ruta que conduce ao cabo Silleiro e á Guarda ou polo “paseo do colesterol”,
nunha mesma superficie plana como a que
tanto facilita o pedaleo na capital chinesa.
O turismo, claro. A Cidade Prohibida é
coma o parador, aínda que sen hotel. E a Gran
Muralla ben podía equivaler ao contorno
amurallado de monte Boi. O Templo do Ceo
e a Colexiata poderían rivalizar nas pregarias,
polas boas colleitas ou polas almas dos defuntos, polos que aquí tamén se manifesta unha especial devoción. O compartido respecto
pola morte é un eixe común a moitas culturas,
se ben na China está rodeado ultimamente de
anécdotas do máis divertido. Leo no China
Daily que as autoridades van vixiar máis os
enterros porque algunhas familias organizan
strip tease no rito funerario para asegurar un
maior acompañamento do defunto. Canta
máis xente, máis gloria na eternidade.
A falta de mar foi compensada en Beijing
con fermosos parques, como Beihai ou Iuiuantan, onde un pode contemplar magníficas postas
de sol e gozar dun paseo en barca por augas en
calma que, chegado o inverno, conxeladas, fan
as delicias dos patinadores... e dos atrevidos e
vigorosos bañistas. Nestes parques, as miradas e
os pensamentos poden chegar a perderse entre
as románticas ponlas dos salgueiros choróns
que sedan os ánimos das xentes mentres obser-

Entre Baiona e Beijing
XULIO RÍOS

A pesar da distancia entre dúas cidades, e non só xeográfica, o mundo cada vez está máis parello e nacen semellanzas curiosas entre dous lugares foneticamente parellos.

‘A Cidade Prohibida
é coma o parador,
aínda que sen hotel.
E a Gran Muralla
ben podía equivaler
ao contorno amurallado
de monte Boi”
van a auga varada dos estanques que á media
tarde semella moverse a gran velocidade.
Con todo, chama a atención a xenerosa
humildade da maioría dos beijineses. Conscientes do que son, non precisan facer ostentación da súa importancia “capital”. A súa vida cotiá é un exemplo de satisfacción e modestia, só alteradas perante os campesiños inmigrantes que chegan a mares procedentes do
inmenso rural chinés, buscando na capital unha oportunidade para gañar algún diñeiro e
regresar á súa aldea. Beijing é unha suma in-

terminábel de aldeas pequenas formulando
unha peculiar mestura rururbana, cun urbanismo complexo pero, en suma, bastante
aceptábel, e cunha mellora en perspectiva de
cara a eses Xogos Olímpicos de 2008 que
mobilizan investimentos multimillonarios e
alentan corruptelas que xa se levaron por
diante a varios responsábeis da organización.
Como Baiona (o teísmo e outras características lingüísticas específicas), Beijing ten os
seus usos lingüísticos específicos. É moi común, por exemplo, que para devolver as grazas, os beijineses marquen a diferenza usando
béng xié, en vez de méi xa ou bú xié, que vén
significar practicamente o mesmo: de nada.
Aquí non se cantan as glorias de Pinzón,
pero si as de Zheng He, mariñeiro de terra
adentro e eunuco encargado dos asuntos de
palacio en tempos do emperador Zhu Di.
Zheng He realizou sete grandes viaxes por
terras de Asia e de África, deixando a súa pegada en máis de 30 países e rexións. Falecido en 1433, as súas fazañas dirixindo unha
flota sen igual na historia da navegación
mundial, desenvolvéronse poucos anos antes
da viaxe de Colón a América e especúlase
moito hoxe sobre se tivo algunha relación
con ese feito a través dos comerciantes europeos presentes na China da época.
No medio de tanto aluvión de xentes que
van e veñen, a enerxía cultural, o esforzo
constante pola posta en valor de todo o simbolismo que concita a inmensa historia desta
cidade, coa creatividade suficiente para proxectala no presente e no futuro é, non obstante, a principal diferenza que separa a Beijing
de Baiona. Aí si, aquela quilométrica distancia inicial que se disolve na comunicación
instantánea de hoxe, acaba por converterse en
anos luz de afastamento e as diferenzas, tan
fáciles de diluír en tantos aspectos, acaban
por facer de Beijing e de Baiona dous planetas sorprendentemente distintos.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.com).

Cartas

Touriño na Suíza
O BNG de Xenebra, protesta polo contacto limitado do presidente da Xunta na súa pasada visita
a Xenebra. Segundo a información do xornal La Tribune de
Genève, o presidente da Xunta
de Galicia, Emilio Pérez Touriño, estivo en Xenebra o pasado
sábado 11 de novembro do 2006
presidindo un acto na sociedade
A Nosa Galiza, nova que aparece
anunciada no portal Galiciaaberta, como un acto público dirixido á colectividade galega.
Como queira que non recibimos ningunha comunicación de
parte da Xunta, nin tampouco polo correo postal, nin de recibir pola parte das sociedades galegas de
Xenebra nengún comunicado público, temos que lamentar que un
bon número de galegos non puideran asistir ao acto, o que consideramos un feito discriminatorio
se, como segundo semella, foi un
acto privado reservado aos membros da sociedade A Nosa Galiza,
Consideramos grave este feito, en especial se temos en conta
que a sociedade A Nosa Galiza

recibe subvencións da Xunta e
que esas subvencións son outorgadas polo suposto labor a prol
da diáspora galega en Xenebra,
non polas actividades reservadas
a un número restrinxido de
membros da nosa colectividade
que esta asociación declara ter.
Temos observado ultimamente que esta sociedade compórtase
coma a representante institucional, natural e indiscutíbel da diáspora galega en Xenebra, recibindo por iso axudas e acollendo actos institucionais baseándose unicamente no elevado número de
persoeiros de honorábel renome
que pasaron por ela, non sendo
hoxe o caso en absoluto.
Á vista do anteriormente exposto, facemos un chamamento á
Xunta e a quen corresponda para
que as cuestións protocolarias
das visitas institucionais dos cargos da Xunta, esixan en futuras
visitas a Suíza, que a lista de convidados e asistentes sexa supervisada pola propia Xunta, que teña
en conta que existen dignos representantes, coñecidos, estimados e respectados, non só da nosa comunidade senón tamén dun-

ha boa parte das autoridades de
máis amplo rango da República
de Suíza e do Cantón de Xenebra
que non foron convidados, nin
son benvidos, simplemente porque lles fan sombra aos dirixentes da sociedade A Nosa Galiza.
Por último, queremos resaltar
que esta protesta faise co obxectivo
de que o Goberno galego procure
ter unha mellor e mais fluída comunicación, directa, cos compatriotas na diáspora e que as visitas
sexan abertas e participativas.♦
XESÚS GÓMEZ
SECRETARIO DO BNG EN
XENEBRA (SUÍZA)

Subscricións gratuítas
O Instituto Galego de Artes Escénicas (IGAEM) da Consellaría de
Cultura e Deportes está desenvolvendo un estudo de satisfacción
do publico asistente aos espectáculos programados na Rede
Galega de Teatros e Auditorios,
a través do que se pretende avaliar as distintas opinions sobre a
calidade das montaxes exhibidas.
Con este obxetivo, realízase

unha enquisa telefónica a unha selección do público asistente para o
que é preciso contar coa súa colaboración á hora de facilitar uns
datos mínimos para garantir a súa
localización, as persoas finalmente entrevistadas serán gratificadas
cunha subscrición gratuita durante
o 2007, á edición do venres do
xornal La voz de Galicia.
Isto é o que figura na folla que
entregaron nas Pontes cando fixeron o espectáculo, que dende logo
(dende o meu punto de vista moi
ben ) debe recibir os meus parabéns. Pero quero facer unha critica que dende logo espero que se
rectifique ou que se aprenda para
a proxima vez, sendo o IGAEM
dependente do BNG non me parece de recibo que premien os colaboradores con unha subscrición á
Voz. Podían axudar un pouco máis
a fortalecer as nosas señas de
identidade pagando como premio
unha subscrición o periodico A
Nosa Terra, así tamén dende a
Consellaría de Cultura fariamos
un pouco máis de país.♦
XOSE MANUEL RIVERA
(AS PONTES)
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Mário Cesariny, un surrealista antiportugués
dado por morto
X.G.G
Se ben é certo que António Pedro foi o verdadeiro introdutor do surrealismo en Portugal
cunha exposición en que participaban el e
máis António Dacosta e se consta que Jorge
de Sena foi o primeiro, a comezos dos anos
40, en traducir poetas surrealistas ao portugués, e se António Cándido Pinto asinou o
panfleto “Ruptura inaugural” en 1947, a realidade é que o surrealismo en Portugal nace,
en verdade, en outubro de 1947, coa aparición do Grupo Surrealista de Lisboa, entre
cuxos compoñentes estaba Mário Cesariny.
Pintor, poeta, teórico, tradutor, figura infatigábel, Mário Cesariny de Vasconcelos
(1923-2006) era un dos grandes poetas do
surrealismo mundial e un dos salientábeis en
lingua portuguesa do século XX. Despois dun
breve paso polo realismo máis ou menos socialista, funda, con outros pintores e poetas
como Vespeira, O’Neill ou A.M. Lisboa o primeiro grupo surrealista de Lisboa en 1947,
pasando a formar parte, dous anos despois, do
Grupo surrealista disidente de Lisboa, con
Mario Henrique Leiria, Lisboa e outros.
Como poeta, entre as súas obras cóntanse títulos como Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano, Manual de prestidigitação, Pena
Capital, Primavera autónoma das estradas,
Titânia ou a cidade escura, O virgem negra (intento de desratización de Fernando Pessoa, que
segundo o propio Cesariny non é un poeta, é unha bolsa!). Exerceu mesmo de antólogo do surrealismo con Antología do cadáver exquisito,
O surreal Abjeccionismo, A intervenção surrealista e Textos de afirmação e combate do movimento surrealista mundial. Tamén ten unha excelente: Horta da literatura de cordel.
Teórico e escritor de intervención, a
maioría dos seus textos capitais recollíase en
as mãos na água a cabeça no mar e, xa dentro da crítica artística, publicou Vieira da Silva & Arpad Szenes ou o Castelo surrealista.
As súas experimentacións en “pintura matérica” fixeron del un precursor do tachismo.
Como personalidade, foi unha das máis
controvertidas e antiportugesas que deu Portugal no século XX. Orabén, a importancia maior

de Cesariny chegará como poeta. E só un certo
salonismo ideolóxico-literario mantívoo afastado dos grandes medios de comunicación poética até hai ben pouco tempo, cando unha editora portuguesa decide publicar toda a súa obra.
Mais fóra de Portugal, Cesariny non tivo
nunca a proxección dun poeta mediocre como Eugénio de Andrade, nin mesmo a dun
poeta de segunda fila como António Ramos
Rosa, nin a dun gran poeta como Herberto
Helder. A que foi debido isto? Simplemente,
a que Cesariny sempre se considerou surrealista e este movemento, para críticos e profesores de literatura, morreu alá por 1939.
Mais a rebeldía de Cesariny, libre de toda
atadura extra-poética, acabou por se impor. A
súa posición política e humana foi singular
dentro da poesía portuguesa dos últimos lustros e a súa poética quedou atravesada polos
grandes momentos do surrealismo de sempre
marcados polo amor, a poesía e a liberdade.

Cesariny, vivindo nun país baixo ditadura parafascista, saudou a liberdade. Mais non
a liberdade dun grupo, non a liberdade dun
partido. Xusto a liberdade. Liberdade que
compría nomear: “entre nós e as palavras o
nosso dever falar”. Segundo el, a primeira
esixencia a conta da liberdade é falar dela.
Transformou na súa poesía o cotián en
beleza erótico-convulsiva. Usou a liberdade,
practicou o amor e (tamén) o humor. Un humor que ás veces foi un xeito de agachar críticas directas á ditadura de Salazar.
“À hora X, no Café Portugal / à mesa Z,
é sempre a mesma cena: / unha toupeira ergue a mãozinha e acena... / Dois picapaus
querelan, muito entusiasmados: / que a dita
dura dura que não dura / a dita dita dura dura desdita! Um pássaro cantor diz que isto assim é pena / e um senhor avestruz engole
ovos estrelados” (De Discurso sobre a reabilitação do real quotidiano, 1952).♦

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Parece mentira,
Barreiro Rivas
Pero Barreiro, home, Barreiro Rivas! Será posible? ¿Non tiñas mellor cousa que facer que poñerte
desa maneira, na TVG, ao servizo
de Francisco Vázquez? De non
terte visto non o podería crer. Mira que ti estás chamado a máis altos destinos que o de exercer de
turiferario, e de comparsa, para a
maior gloria de tan fachendoso
personaxe, cabezaleiro convicto
dun ultracoruñesismo chulesco e
paifoco. Abofé que era cousa de
ver como te aplicabas a enxalzar a
figura do noso pasado alcalde, con
piropos a esgalla na ponderación
da súa inmensa capacidade política, cantando sen pudor ningún os
méritos do entrevistado. Vaia por
Deus, e ata que extremos de compracente baixura se pode chegar,
como por exemplo nesa magnífica referencia á posibilidade de ser
nomeado candidato á alcaldía de
Madrid, de non se atopar xa de
embaixador no Vaticano. Inefable
resulta a consecuencia que entre
os dous sacastes do tal espisodio,

sinalando o grande alivio de Ruiz
Gallardón por non ter que xogarse
a alcaldía madrileña fronte á formidable competencia de Vázquez,
o innegable adaíl dos alcaldes españois, como el deixou ben claro
coa súa habitual modestia. E non
falemos xa de cando se declaraba
aberto no trato e nada localista
dende o seu trono do concello coruñés; campión da tolerancia; teimudo loitador a prol da fala galega... E aínda máis, exercendo acotió de gobernante exemplar. Miña
madriña, o que hai que oír!
En fin, que te luciches moi
ben aquí nesta nova xeira do teu
programa “Volver ao rego”. Vaites, que maneira a túa de te poñeres a rentes do chan, derramando
un prestixio persoal que apuntaba
boas maneiras. Unha mágoa.♦
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
(A CORUÑA)

Videovixilancia
en Ares
A pasada fin de semana recollíase nos medios de comunicación

que o Concello de Ares estaba a
incumprir a normativa sobre a
colocación de cámaras de videovixilancia. En concreto, referíanse a unha denuncia do Movemento polos Dereitos Civís por
mor de que a entidade local non
lle solicitou os pertinentes permisos á Delegación do goberno
para instalar estes dispositivos.
O rexedor municipal, Manuel
Cendán, descoñecedor desta materia, sinalaba que os permisos
estaban en trámite, obviando que
é preciso que estes estean aprobados e solicitados para proceder
á citada instalación das cámaras.
Ademais, un escrito remitido pola propia Delegación do goberno
ao Movemento polos Dereitos
Civís sinalaba que non tiñan
constancia desta solicitude.
Non parece de recibo que o
rexedor dunha entidade local, como neste caso o de Ares, minta
sobre a situación das iniciativas
do seu concello e menos aínda
que se escude en ideoloxías políticas con fins persecutorios. Cendán xustificou esta denuncia do
Movemento polos Dereitos Civís
relacionándoa cunha bandeira

que ten unha estrela vermella no
centro, en referencia ao BNG.
Parece inadmisíbel que un alcalde dun concello en lugar de
recoñecer os seus erros, que poderían ser subsanados ao momento mediante a paralización
momentánea da colocación das
cámaras, se xustifique cunha manía persecutoria por parte de organizacións politicas pouco afíns
á súa ideoloxía.
Por outro lado, tamén recollían os medios unha advertencia
do valedor do Pobo ao mesmo
concello, o de Ares, por unha
ocultación de datos acerca dunha
licenza para construir dez chalés
no lugar de Pazos. Será que acaso o valedor do Pobo tamén ten
detrás unha bandeira cunha estrela vermella?, ¿ou será que
Cendán quere ocultar a súa incompetencia camuflándose detrás de escusas gastadas e banais
como as persecucións ideolóxicas, máis propias de outros gobernos anteriores e afíns ao propio rexedor de Ares?♦
RENATO NÚÑEZ
(COMPOSTELA)

que os delincuentes
“apodrezan no
cárcere”. Iso non
reducirá a
delincuencia (como
saben os
norteamericanos). Só
fará aumentar a
construción de
cárceres.

Cantou Paco Ibáñez
na Coruña, o pai da
canción de autor no
Estado español.
Cantou tamén en
galego. En 1975,
nalgúns institutos, os
profesores de
literatura poñían en
clase o disco de Paco
Ibáñez gravado en
directo no Olimpia de
París, para que os
rapaces coñecesen
así, cantadas, as
poesías de Góngora
ou de Alberti. Paco
Ibáñez está de xira.
Cheo en Sevilla, na
Coruña, pronto en
Barcelona e Valencia.
Pero non sae nos
medios. Simplemente
Paco Ibáñez non
existe. A democracia
é ingrata ou paticurta.
A democracia dos
amigos, como en
tempos de Cánovas.

Novidades para ler
o vindeiro Nadal.
Novidades
internacionais en
galego: Daniel
Kehlmann, A
medición do mundo;
Martin Amis, A casa
dos encontros; Nélida
Piñón, A casa da
paixón; Andrea
Camilleri, A pensión
de Eva; Henry Miller,
Trópico de cáncer;
Samuel Beckett,
Molloy... Novelas
universais sen
cambiar de
idioma.♦
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A sentenza contra
De Juana Chaos
é antidemocrática
Nicolás García Rivas, catedrático de dereito penal, analiza en
El País (24 de novembro) a sentenza contra De Juana Chaos.
“Da súa lectura extráese a inquedante conclusión de que a
maldade requerida para construír o delito de ameazas reside
non tanto nos actos de De Juana
Chaos como na súa propia persoa, alguén condenado por asasinato cuxa abxeción permite
albiscar siniestras intencións
tras a súa denuncia con nomes e
apelidos. Ese é o piar sobranceiro no que se apoia realmente a
condea a máis de doce anos de
prisión. E por ese motivo a sentenza resulta inaceptábel. Cando o Dereito Penal deixa de castigar feitos concretos para inclinar o fiel da balanza en contra
do acusado polas súas características personais, incluido o
historial delictivo, abandona o
modelo propio do sistema democrático para incurrir nun insostíbel Dereito Penal de autor,

plasmado de a pouco nas medidas antiterroristas adoptadas polos Estados Unidos a raíz dos
atentados do 11 de setembro, de
todos coñecidas e contestadas
con firmeza polo Tribunal Supremo daquel país hai pouco.
Un vento autoritario que chegou
aos países europeos, cuxa forza
dobrega os límites democráticos e leva a unha vergoñenta
xustificación da abafante e arbitraria intervención do Estado
baixo a coartada de incrementar
a seguridade do individuo”.♦

As noticias
de sucesos poden
provocar anguria
e psicose
Susanna Griso, presentadora
de Noticias 1 de Antena 3, comenta a información de sucesos
nunha entrevista que publica La
Voz de Galicia (27 de novembro). “Cos sucesos hai que chegar a un equilibrio porque podes chegar a dar unha impresión falsa; crear unha sensación

A Xesús Vázquez
chamábanlle
‘vaca galega’
Susanna Griso.

de anguria, de psicose, que non
teña nada que ver coa realidade.
Cómpre dalos con contagotas,
cando estea xustificado”.♦

Rosario Fernández Velho
‘A nosa idea básica é valorar a militancia’
PERFECTO CONDE
Rosario Fernández Velho, Charo, nada en Ordes, desenvolve neste entrevista as propostas da Alternativa, lista que encabeza de cara á inmediata Asemblea Nacional do BNG. As outras candidaturas declinaron realizar declaracións nos medios de comunicación para non tirar o debate das canles organizativas.
Que vai engadir A Alternativa?
Talantes e maneiras novas de
entender a práctica nacionalista.
Un proxecto, que xa está recollido nun documento que lle foi entregado a militancia e posto a
disposición de toda a sociedade.
Á marxe das propostas concretas, A Alternativa tamén pretende
engadir un talante novo de cooperación, de debate, de diálogo e
de entendemento. Queremos que

se poida discrepar e que se poñan as cousas enriba da mesa
mediante a transparencia.
Cal é o cambio que vostede
propoñen para o BNG?
Como organización, o Bloque necesita encauzar o funcionamento dos organismos no sentido de non desvíar ese funcionamento. Que os organismos se
consulten convenientemente e
que se respecten as decisións que

poidan tomar como tales. O Consello Nacional ten que asumir
plenamente todas as súa responsabilidades e funcionar como
verdadeiro motor da organización. O portavoz é a voz da organización e nada máis. E a Executiva o mesmo. Ten que actuar,
pero tendo en conta as consultas
e as decisións tomadas pola organización.
Cal é a idea básica que vos-

O presentador de televisión
Xesús Vázquez conta en El
País Semanal (26 de novembro), os padecementos da súa
adolescencia. Os Vázquez
Martínez –matrimonio e tres

tedes poden engadir ao funcionamento interno do BNG?
Valorar a militancia. Tela en
conta. Esa é a nosa primeira idea
básica. E logo, de cara á sociedade,
facer unha política claramente nacionalista sen ocultamento de ningún tipo, e procurar avanzar nas
ideas que o nacionalismo defende.
Procurar que cada paso que se dea,
no sentido práctico da actuación
política diaria, signifique un paso
adiante no proceso de construción
nacional. A sociedade galega está
madura e é capaz de entender a nosa mensaxe, hoxe quizais máis que
nunca, e hai que facer que poida
avanzar con nós nese sentido.
Estamos inmersos no proceso dunha reforma estatutaria de Galiza. A Alternativa
que di a este respecto?
Animamos o BNG a continuar
na liña de esixir un Estatuto de nación. Un Estatuto con toda a responsabilidade porque nós herdamos un Estatuto que é produto dun
traballo feito polo galeguismo histórico e non podemos permitir,
baixo ningún concepto, un Estatuto que non sexa de nación con todas as consecuencias que iso implica. Calquera flexibilidade nese
sentido pode supor que se perda a
oportunidade que temos agora de
avanzar. Non hai matices. Ou ten
que ser un Estatuto de nación ou
haberá que esperar a que o pobo
galego decida o momento en que o
Estatuto debe reformarse. Se isto
non é posíbel pola representación
política que se dea no Parlamento,
haberá que esgotar as competencias e todos os recursos que o actual Estatuto nos presenta e esperar o mellor momento. O que non
podemos é dar pasos en falso.
Cal é a súa valoración da
experiencia de goberno habida
até agora na Xunta?
É un momento moi importante
porque por primeira vez o nacionalismo asume responsabilidades de goberno. E, precisamente,
porque é un momento histórico,

fillos– chegaban a Madrid desde Ferrol por traslado do pai,
militar de carreira. “Foi brutal.
Pasei dun colexio laico e mixto de provincias ao ambiente
de misa diaria e tintes fascistas
dun colexio masculino de curas. Eu levaba todas as papeletas. Tiña acento galego, era
gordo, con lentes de cu de vaso e pruma. O máis suave que
me dicían era vaca galega”.♦

pensamos que o Bloque ten que ter
moi claro que os pasos a dar teñen
que ir na liña de preservar e de expandir o iderario nacionalista. A
miña valoración é positiva respecto ao que vai pasado de experiencia de goberno, pero temos que
criticar que a organización non se
teña en conta e que non se soubera iniciar un camiño de ida e volta
entre o goberno e a organización
de maneira que a organización
protagonizase máis este momento
histórico e o goberno bebese máis
da organización. Hai unha distancia aí que habería que salvar.
Se gañase A Alternativa, en
que melloraría o BNG?
Se gañásemos nós e para iso
nos presentamos con toda a intención de gañar, e tamén coa decisión de respectar a decisión que tome a Asamblea, a portavocía non
asumiría responsabilidades que
non lle corresponden e popñeríamos afuncionar todos os mecanismos que xa existen e que é necesario engrasar. Teriamos en conta
as comisións e incidiríamos en aspectos moi concretos que agora
están desatendidos como son o
medioambiente, o feminismo, a
normalización lingüística, etc.
Por que non deron froito as
negociacións para que houbese
unha candidatura conxunta de
A Alternativa e o grupo que lidera o ex portavoz Xosé Manuel Beiras?
Na política hai que negociar
e intentar chegar a acordos.
Efectivamente, hai moitas
coincidencias entre a nosa candidatura e a de Beiras. Houbo
unha negociación intensa e
amábel, pero infelizmente non
se chegou a un acordo. Non foi
por unha causa nin por dúas.
Foron moitas causas. Dende a
Alternativa estivemos sempre
abertos a seguir falando e a negociar, pero non foi posíbel. Entrar agora a ver se foi por isto ou
por aquilo paréceme algo que
habería que superar xa.♦

Latexos
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X.L. FRANCO GRANDE

A

utonomía é o contrario
de colonialismo e de
calquera clase de tutela. A todos nos debería empezar a preocupar se, ao mellor,
despois dun cuarto de século
de autonomía, seguimos sendo mentes colonizadas, que
eu penso, vaia por adiantado,
que si. Non me refiro agora á
colonización económica de
Galicia, que é evidente. Refírome á colonización das
nosas mentes, en xeral, e
tamén da nosa intelligentsia
–no caso de que tal cousa
exista entre nós.
É claro que o colonizado
gusta de ser colonizado: o
colonizador, ao cabo, confírelle un certo status, un
prestixio reflexo ou
participativo (o colonizador é
xeneroso e convida o colonizado a tomar os seus canapés
ou concédelle o honor de incluílo nas páxinas dos seus
xornais, pois sabe explotar as
pequenas vaidades do colonizado) e este séntese moi
satisfeito da súa
prosperidade, pois chega a
crer que non son esmolas
aqueles canapés ou aquelas
páxinas.
Por suposto que o colonizador coñece moi ben o anterior. Por iso sabe que colonizar resulta tan sinxelo. E por
iso coloniza. Sendo tan fácil,
só faltaba que non o fixese.
E, ademais, porque sabe que
vai contar coa colaboración
do colonizado. ¿Que algúns
se rebelan, que se senten nacionalistas, e aínda tamén nazonalistas? Non importa:
tamén van ser colonizados.
Dáselles máis do mesmo e
todos felices e contentos.
Que o colonialismo vén
disposto a impoñerse (ten que
facelo porque é o seu
negocio) e a asoballar o que
se poña por diante,
especialmente o que o propio
país colonizado foi creando
–a súa produción de enerxía,
os seus xornais–, tampouco
importa: somos nacionalistas,
e aínda tamén nazonalistas,
pero temos moi claro aquel
refrán que aprendemos de pequenos e que preside os nosos
altos pensamentos: polo pan
baila o can. O de sempre:
máis cobiza que ambición.
Non só sabe o colonizador
que vai contar coa
colaboración do colonizado,
senón que, ademais, lle vai
saír moi barata. ¿Non ten o
exemplo dos partidos foráneos e do servilismo dos
políticos colonizados, ben sexa a Ferraz ou ben sexa a Génova? Os dous colonialismos
–cultural e político– son
manifestacións dun mesmo
colonialismo, que é o colonialismo da intelixencia, o dos
que deberan ser autónomos e
non o son, os que dunha
maneira ou doutra se deixan
tutelar. Así vai o país.♦

O debate organizativo agocha a definición política para os próximos anos

Que está a xogar
o BNG na próxima asemblea?
AFONSO EIRÉ
Que está a xogar o BNG na súa próxima Asemblea Nacional?
Hai quen afirma que a súa esencia frontista. Outros falan de
asemblea histórica. Pero o que semella estar en xogo é principalmente a forza coa que enfrontan o debate autonómico,
as eleccións municipais e a súa acción de goberno. Aspectos
certamente novos e transcendentes para esta organización.
Son moitos os que falan de “asemblea histórica” para describir a cita
que o BNG vai celebrar a próxima
fin de semana. Certo que a situación actual do nacionalismo non
ten parangón con ningunha outra
desde os tempos fundadores dos
primeiros movementos galeguistas a fins do século XIX.
Pero se o analizamos unicamente cunha ollada interna non
está tan claro que así sexa. Ou,
polo menos, é preciso explicar as
coordenadas políticas externas e
a situación interna do BNG para
poder sopesar a transcendencia
desta XII Asemblea Nacional.
A imaxe que se transmitiu
maioritariamente á sociedade
(malgre lui, que diría Xosé Manuel Beiras) é que nesta asemblea do BNG se está a dar eminentemente un debate organizativo no que se porían en cuestión as propias esencias da fronte nacionalista.
Pero nin os documentos
aprobados polas asembleas comarcais, nin as declaracións de
Anxo Quintana, líder da candidatura denominada como “oficialista”, semellan corroborar estas afirmacións realizadas desde
algunha das outras candidaturas
Certamente que o debate organizativo, que é o que está a transcender na maioría dos medios de
comunicación, semella acochar,
como pensan algúns dentro do
BNG, diversas posturas ideolóxicas dentro da fronte. Algo lóxico pola súa natureza, afirman.
É esta unha constante dentro
do nacionalismo. Tradicionalmente os debates ideolóxicos enmascáraronse en debates organizativos, furtándolle á maioría da militancia as verdadeiras discrepancias. Moitos aínda non souberon
hoxe o que ocorreu nas diferentes
crise internas nin analizando agora
os documentos escritos daquela.
Lendo os votos particulares
presentados nesta Asemblea do
BNG e a presenza dos seus defensores nas diferentes candidaturas, a un profano seríalle difícil
articular unha descrición ideolóxica das catro listas ao Consello
Nacional.
Internamente aparecen as inevitábeis etiquetas que uns e outros
negan: nin que dicir é que a candidatura que encabeza Quintana sería a “oficialista”; a Alternativa,
composta maioritariamente por
Esquerda Nacionalista e Unidade
Galega, sería “autonomista”, malia as súas mensaxes de radicalidade nacionalista, que procurarían, sobre todo, máis cota de poder
interno. Os Irmandiños, liderados

presentadas como alternativa.
Analizando os documentos a
discusión o único que vai mudar
é o modelo de organizar o plenario da Asemblea Nacional, que,
de aprobarse as teses oficiais, será por delegados elixidos polas
comarcas. Non é a primeira vez
que a dirección propón este modelo. Xa fora discutido pola dirección na preparación das dúas
últimas asembleas.
A mesma dirección outrora comandada por Beiras realizou dous
cambios aínda máis importantes
na estrutura da fronte nacionalista
sen que se armase ningún rebumbio, nin interno nin externo.
A “Comisión Permanente”
pasou a ser Executiva, co que
significa de cambio de nomenclatura, pero tamén de funcións.
Beiras explicara daquela a necesidade de “facer máis áxil a estrutura, mellorar a coordinación
e a capacidade de resposta aos
retos diarios”. A Executiva nomearía tamén a un coordinador.
A outra gran novidade na estrutura orgánica do BNG produciuse na anterior asemblea, cando
se creou o cargo de portavoz nacional, o único órgano unipersoal
dentro da fronte nacionalista.♦

A.G.N.

Tutela
colonial

Cecilia Pérez Orxe, Secretaria de Imaxe e Propaganda do BNG, co cartaz da XII asemblea.

Debate organizativo ou
ideolóxico?
por Beiras, serían, por unha parte,
unha voz unipersoal crítica á actual dirección, así como un bandeirín de enganche á estrutura orgánica dalgúns dos que foron desprazados nos últimos anos. Finalmente o Movemento pola Base
reflectiría unha opción esquerdista, con presenza sempre no BNG,
que cuestiona que a principal contradición sexa “nacionalismo-españolismo”, dándolles relevancia
aos compoñentes de clase.
Así as cousas, aínda existen
algunhas interrogantes ao día de
hoxe, pois tanto os Irmandiños
como o Movemento de Base,
prefiren non realizar declaracións
e dar o debate internamente. Se
suman 15 representantes no Consello Nacional entre as distintas
candidaturas alternativas, poñeranse de acordo para presentar
unha lista común á Executiva?
Fontes do Movemento de Base afirman que eles non van pactar
nin con Alternativa nin con Irmandiños, aos que consideran
“autonomistas”. Beiras ten manifestado que a candidatura que el
encabeza non pretende desbancar

a actual dirección. Pero, por outra
parte, Alternativa, que até hai pouco daba por feito unha candidatura conxunta ao Consello Nacional
con Irmandiños, dá por feito que
vai presentar unha candidatura á
Executiva, “porque é moito máis
o que nos une que o que nos separa”, afirma a súa cabeceira de cartel, Charo Fernández.
Unhas incógnitas que, se cadra, non se despexan até o mesmo domingo 3 de decembro. Daquela saberanse os resultados
das distintas candidaturas ao
Consello Nacional. O sistema
para elixir os 50 membros do
máximo organismo do BNG é
proporcional. Para presentar unha candidatura á Executiva (logo
de coñecerse a composición do
Consello Nacional) son precisos
15 membros do novo Consello, o
que representaría o 30% dos votos dos militantes. Algo que na
anterior asemblea non puido acadar a denominada daquela candidatura de Non Adscritos, liderada por Roberto Mera.
Pero, desde hai tres anos, as
adscricións internas e as correla-

cións de forzas mudaron considerabelmente. Un dato sería o
máis revelador: Esquerda Nacionalista pasaría da candidatura
“oficial” á “alternativa”, mentres
que a maioría dos “non adscritos”, integraríanse na candidatura liderada por Quintana.
Seguramente, esta puxa interna, na que uns poñen o acento nas
diferenzas ideolóxicas acochadas,
e outros na loita polo poder, non
vai mudar moito a traxectoria do
BNG, agás que se deran uns resultados inesperados cun fracaso
estrepitoso da candidatura de
Quintana. Pero si pode condicionar moito a política nos próximos
tempos, cunha reforma estatutaria
no período máis álxido e determinante, cun goberno no que a prevalencia das políticas socialistas e
nacionalistas está cada vez máis
en disputa, e cunhas eleccións
municipais na primavera.
Se Quintana, hoxe vicepresidente do goberno e voceiro nacional do BNG, consegue menos
apoios que hai tres anos, cal será
a forza do seu liderado ante estes
tres retos enumerados con anterioridade? Certo que sairía debilitado e, con el, a forza do
BNG socialmente será menor.
Polo menos esta é a lectura que
moitos realizan dentro do BNG,
mesmo moitos dos que non tiran
foguetes coa actual situación.♦
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PP e PSOE volven en Madrid
ao gran consenso autonómico de fins da década do 1970

O saqueo
de Bolivia
XOSÉ MANUEL SARILLE

Touriño e Feixóo comparten o modelo R
de financiamento para Galiza
A. EIRÉ
O pacto PSOE-PP para sacar
adiante o Estatuto de Galiza
excluíndo aos nacionalista
avanza máis rápido do que
semella e, ao día de hoxe, unicamente o medo de Pérez
Touriño a perder a presidencia da Xunta ou a presión popular poden desconxuntalo.
Malia as mensaxes diferentes,
cando non dispares, que os dirixentes do PSOE e PP emitiron
logo da súa entrevista na residencia presidencial do Monte
Pío, os puntos de acordo entre
ambas as formacións estatais estanse a evidenciar nos tres “mini-relatorios” que se crearon para que o proceso apurase máis.
O acordo entre socialistas e
populares é case total no tema do
financiamento, segundo puido
saber A Nosa Terra. Este é un
dos eixes claves que Alberto Núñez Feixóo puxo na mesa na súa
entrevista co presidente galego,
Emilio Pérez Touriño.
Ambas as formacións estatais concordan en aplicarlle a
Galiza o mesmo sistema de financiamento que a Catalunya.
Son os nacionalistas do BNG os
que non están de acordo.
Se nos deixamos levar pola
primeira impresión ou por informacións parciais semella, senón
unha contradición, si difícil de
entender. Non reclaman os nacionalistas un Estatuto coma o
de Catalunya?
Certamente. Pero igualitario
en competencias e estatus xurídico, non mimético, afirman desde o
BNG. O mesmo sistema que o catalán para Galiza no que concordan PP e PSOE sería gravemente
lesivo para a nosa autonomía.
En primeiro lugar por que condenaría a Galiza a non ter autonomía financeira e, como concorda
unha importante maioría, “sen autonomía financeira non pode existir autonomía política”. De transferir a mesma cesta de impostos a
Galiza que a Catalunya, a nosa comunidade sairía francamente prexudicada, cubrindo unicamente o
70% da súa necesidade orzamentaria. Catalunya, pola contra, con
este sistema no que concordan PP
e PSOE, ten cuberto o 100% do
seu orzamento.
Polo tanto, non se trata de realizar unha equiparación mimética
a outros estatutos. O BNG demanda que, como fixo Catalunya, Galiza teña capacidade para negociar
directamente co Estado non só
aqueles impostos que deben de ser
transferidos, senón todo o sistema
de financiamento. Un sistema que
contempla as súas características
propias: dispersión de poboación,
envellecemento, emigración...
Tanto PP coma PSOE néganse a esta negociación directa por
cuestións políticas e, tamén a
que Galiza teña suficiencia fi-

Alberte Núñez Feixóo e Emilio Pérez Touriño.

nanceira porque teiman en defender que Galiza, sen a “axuda”
do Estado, está abocada pouco
máis ou menos á ruína.
Malia os informes en contra
desta tese de subsidiación, semella difícil que os partidos estatais
acepten unha Galiza autofinanciada. Para uns pode ser cuestión
de “tradición”, para os máis é ideolóxica, pois, como diciamos
anteriormente, autonomía financeira é igual a autonomía política.
O único xeito de rematar coa dependencia que tantos réditos lles
reportou historicamente a certos
poderes económicos e nos que se
asentou a dominación política dos
partidos estatais, din os analistas.
As diferenzas entre
nacionalistas e estatalistas
Pero as diferenzas entre nacionalistas e os partidos estatais, que
están achegando posturas a calzas
caídas, estanse a evidenciar tamén na organización territorial,
nos dereitos dos cidadáns, no sector público da Galiza, nos entes
reguladores do Estado, ou do
principio político polo que debe
rexerse a nosa economía. (Sorprende que o ex nacionalista, agora deputado do PSdeG, Xoaquín
Fernández Leiceaga defenda a inclusión do principio da economía
de libre mercado), ou as competencias exclusivas de Galiza.
Esta é unha das columnas da
nova construción política autonómica do PP. Os populares rexeitan que existan competencias
exclusivas das comunidades autónomas. Vai ser este o eixe fundamental do debate sectorial que

PEPE FERRÍN / A.G.N.

vai celebrar o PP estatal o próximo fin de semana.
O PP pretende “blindar as
competencias do Estado”, aínda
que, na práctica, con outras palabras, o que significa é “recuperar
competencias autonómicas”. Para
iso, avogan por reformar a Constitución e que nela aparezan claramente explicitadas as competencias do Estado “para sempre”.
Deste xeito, tratarían de pórlles
fin ás reformas autonómicas.
É un novo intento de pechar,
de vez, o Estado das autonomías.
É esta unha teima desde o 23-F e
a LOHAPA, tanto para o PP, con
Manuel Fraga anunciando repetidamente este principio como para o sector maioritario do PSOE.
Fontes do PP afirman que a
próxima fin de semana aínda non
van propoñer a reforma da Constitución, pero que esta medida
será un dos eixes fundamentais
na próxima campaña electoral
para os comicios xerais. Agora
falarán unicamente de “delimitar” competencias.
Neste intento de “pechar o mapa autonómico” teriamos que encadrar o pacto asinado polo PP e o
PSOE en Madrid para o desenvolvemento estatutario. As diferenzas
en temas concretos e as disputas
puramente electorais non impediron que reeditasen o acordo que
hai 27 anos subscribiron UCD e
PSOE, con dous líderes directamente implicados, Pérez Llorca e
Alfonso Guerra: o Estatuto de Andalucía como chapacuña e caneiro
por onde deberían pasar os demais
logo de aprobárense os de Euskadi
e Catalunya. Mesmo chegaron a
saltar a propia lexislación vixente

para meter a Andalucía como “nacionalidade histórica” mediante un
referendo estatutario. Debía ser
aprobado en todas as provincias e
non o foi. Deu o mesmo.
Galiza reaccionou fronte á
“aldraxe” e sectores galegos deses partidos opuxéronse ás pretensións centralistas.
Pérez Touriño e Núñez Feixó,
en consoancia co aprobado polos
seus partidos agora, mostráronse
de acordo en equiparar a Galiza
con Andalucía no novo Estatuto.
Foi das poucas declaracións nas
que existiu unanimidade á hora de
explicar os acordos de Monte Pío.
A postura do PP é máis sabida. Do PSOE esquécese que o 1
de setembro do 2003, nunha reunión do Comité Territorial en
Santillana del Mar (Cantabria),
xa marcaron tamén este camiño
para uns estatutos que ameazaban con reformas.
Desde estas páxinas, poucos
días despois, explicaríase como
Galiza sería equiparada, de novo, a Andalucía no Estado das
autonomías que deseñaba José
Luis Rodríguez Zapatero, con
Manuel Chaves, o presidente andaluz e máis do PSOE, como enguizador do proceso. Existen declaracións súas posteriores que
corroboran estas afirmacións.
Logo do pacto andaluz, PP e
PSOE están retardando agora a
tramitación do canario para darlles tempo a consensuar as liñas
aprobadas anteriormente, dada a
singularidade das illas.
Ante esta situación e as
coincidencias de PP e PSOE,
ambos os partidos o que andan é
a procurar unha fórmula que defina a Galiza como nación “sen
que se lle poida outorgar a esta
ningunha validez xurídica”. Algúns informes afirman que de
estar só no preámbulo xa non tería validez, pero outros consideran que, mesmo así, significaría
unha diferenza a respecto das comunidades que non tivesen contemplado este termo, por iso o
PP pretende que se declare nulo
o preámbulo do Estatuto catalán
recorrendo ao Constitucional.
Pero o BNG non está disposto
a pasar por menos que a definición
de “Galiza como nación, sen adxectivos”, así o manifestou o vicepresidente galego, Anxo Quintana,
en declaracións a este periódico. O
que pretenden os nacionalistas é
un recoñecemento político, non un
facer que se é sen ser.
Socialistas e populares estanse aproveitando nestes intres de
que o BNG está ocupado coa súa
Asemblea Nacional. Na entrevista que o vicepresidente terá
con Pérez Touriño e Núñez Feixóo nos próximos días vaise saber se un novo Estatuto é posíbel
e se PP e PSOE están dispostos a
facer política en clave galega ou
pretenden dobregarse a Madrid e
deixar fora ao BNG.♦

elata a revista
electrónica Rebelión
que desde o 1995 os
gobernos bolivianos foron
regalando a riqueza nacional
a cambio de suculentos beneficios para os gobernantes
corruptos. A opinión pública
do Estado español non tivo
grande información sobre a
privatización ou regalo das
xoias bolivianas. Había boas
razóns para que así fose.
A parte máis rendíbel da
empresa nacional de petróleo
mercouna Repsol por un prezo ridículo, a auga da traída
pasou a mans de Iberdrola e
os tres aeroportos con rendemento económico a unha
compañía estadounidense.
Moitas cousas para un país
tan atrasado.
Observen os datos. O beneficio de tres sobre un
investimento de un
considérase moi interesante
no negocio do petróleo. En
Bolivia Repsol e Petrobras
gañaban 10 sobre un, grazas
ao trato de verdadeira
colonia que as
multinacionais puideron darlle ao Estado boliviano.
Bolivia é o quinto país en
reservas de auga do mundo.
O desembarco das
multinacionais españolas
fíxose para tomar posicións
cara á futura privatización
mundial da auga e non só para explotar a subministración
doméstica. Aínda así, os prezos de venda aos fogares subiron de tal xeito que en Cochabamba produciuse unha
guerra da auga, porque o
22% do soldo medio
gastábase no recibo que
pasaba Betchel e Abengoa..
A prensa española insiste
en que Evo Morales é un populista. O uso desta palabra
nestes tempos é sempre directamente proporcional ao interese dos réximes latinoamericanos por liberarse dos espoliadores. Só hai que mirar para PRISA. O grupo de comunicación estivo interesado até
agora en facer presión sobre a
esquerda boliviana. A razón é
que empresa posúe tres
xornais, a principal cadea de
televisión boliviana e o
monopolio dos libros de
texto. Moitas cousas, outra
vez, nun país tan atrasado.
Baixaron o ton despois da sinatura de acordo entre o
Estado e Repsol, no que Repsol aceptou as condicións de
Morales. Con el os bolivianos
celebran unanimemente a esperanza de saír da miseria cos
ingresos do petróleo.
Pero, de que cifras
estamos a falar? De 120 mil
millóns de pesetas anuais, é
dicir, case 300 veces menos
que o orzamento da Generalitat catalá, por exemplo. Téñase en conta que o valor en
bolsa de Repsol duplica o
PIB de Bolivia. Que estea esperto Morales, porque halle
facer falta.♦

Nº 1.246 ● Do 30 de novembro ao 6 de decembro do 2006 ● Ano XXIX

As causas das arrolladas
AFONSO EIRÉ
Se chove “coma antes”, din
os vellos, por que se producen agora moitos máis danos. Esta é pregunta a que
tenta contestar este artigo.
Está a chover moito este outono.
É o seu tempo. Nalgunhas comarcas hai até 30 anos que non
chovía tanto. Así que se producen enchentas de ríos e regatos
que mesmo saen de nai e asolagan o contorno. Sempre foi así
cando chovía moito. Cal é a diferenza deste ano?
A existencia duns medios de
comunicación que non só expanden o “efecto catástrofe”,
senón que o magnifican. O desastre, mesmo para os propios
veciños que o sofren, é moito
maior visto pola televisión e rebotado polos xornais que pretenden competir.
O cambio nas condicións do
territorio, cunhas construcións
que non contemplan a natureza
e unhas infraestruturas que fenden como navallas a paisaxe ou
mudan sensibelmente as condicións naturais con recheos e canalizacións.
O abandono da cultura popular da auga e o seu uso racional,
consonte se vai cara a unha economía especulativa ou industrial
agraria e a desertización do agro.
Coas enchentes e coas catástrofes pasa coma cos partidos de
fútbol, todas son as do século.
Preguntados os máis vellos sempre afirman que “nunca tal se vira”. Nunha conversa demorada
comezan a saír os recordos doutros tempos e conclúen que
“chove coma antes”. O que pasa
é que, daquelas, había “moito
menos que perder”, como recoñece un veciño de Caldas.
A falta de axudas noutros
tempos, non necesitaba a esaxeración para cobralas ou para os
seguros. Saír nos medios de comunicación require tamén unha
certa teatralización do suceso.
Pero nunca, como até de agora, existiron estradas, autovías e
ferrocarrís que deturpasen tanto
o territorio, por que non existía
unha maquinaría capaz de realizar unhas obras de enxeñaría que
son máis fáciles de realizar recheando ou cortando petoutos

Danos causados por unha das riadas en Sabarís (Baiona).

que procurando o terreo racional.
“As pas mecánicas e as motoserras son unha praga. Fan máis
dano nun día que un home nun
ano”, dicía hai moitos anos o Camilo de Fidalgo.
Así, interrómpense canles,
fanse taludos artificiais, achícanse ríos e regatos, rechéanse
agras e batocos... A consecuencia é que os croios e callaos
convértense en auténticos proxectís disparados pola pendente
abaixo pola enxurrada. Que o
bulleiro enche rúas, atuando as
escapatorias tradicionais e anegando sotos e garaxes.
Onde están os estudos dos
impactos ambientais das obras?
Onde os proxectos axeitados?
Cando era rapaz asistín a unha discusión entre un enxeñeiro,
o agora famoso Senén Prieto, da
Deputación de Lugo e o meu pai
polo deseño dunha ponte para
unha estrada. O enxeñeiro pre-

tendía realizar unicamente unha
pontella cun só van. O meu pai
insistía en que necesitaba tres. O
enxeñeiro sostiña que para aquel
regatiño non se precisaba máis.
Meu pai retrucaba que había
anos que levaba moita auga e
que era preciso prever as enchentes, mostrándolle as pólas
tortas de ameneiros e salgueiros,
como certificado de até onde
chegaba a auga... O enxeñeiro
rosmou que había que aforrar diñeiro. Non tardou dous anos en
vir unha enxurrada e marchas
coa ponte de Rudís.
Outras obras que teñen a ver
moito coas enchentes son as centrais hidroeléctricas, pequenas e
grandes. Na vez de regular os
cursos dos ríos axeitadamente,
convértense en problemas como
denuncian infinidade de veces os
veciños ribeiráns. É así porque
cada litro son quilovatios e cada
quilovatio son cartos. Así que

PACO VILABARROS

encoran toda a auga que poden e,
cando non dan encorado máis,
abren as comportas.
Non hai máis que preguntarlles aos veciños de Caldas de
Reis, que lle venderon o encoro
como o fin dos asolagamentos e
aínda hai máis ca antes.
E os aterramentos nos esteiros e foces, as canalizacións inaxeitadas, os paseos, ben fluviais
ou marítimos, as construcións ao
chou...
Outro dos problemas é que o
abandono do rural é o maior
atentado ecolóxico que sofre Galiza. As presas, regos e regatos
xa non se limpan, pois xa non se
regan os prados. A frouma e a faramalla atúa as canles e a auga
polos prados e lamas abaixo procura un seu novo camiño.
Xa non se rega, por que non é
rendíbel nin se sabe.
Xa non digamos o de facer os
regos oportunos nos montes e ei-

dos para cortar as correntías e levar a auga para os prados ou as
chousas. Facíase cando había incendios para aproveitar precisamente a cinza como esterco. Pero tamén nas bouzas e estivadas.
E os trebóns non arrastraban a
terra ben entravesada que xa
contiña a semente do centeo, aínda que o eido fose irado, por que
os regos de nesgo o impedían. E
había caneiros limpos nos valados e tornadoiros nos camiños.
Había xente no agro que
traballaba, sabía traballar e vivía
en comuñón coa natureza. A
maioría marchou para as vilas e,
agora, a auga vai na procura deles e pasa até a cociña.
O que non se entende é que,
existindo os medios que hai, non
se poida prever o que vai pasar e
se tomen as medidas necesarias.
É máis rendíbel politicamente
repartir axudas ou culpar os incendios?♦
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A XII Asemblea
Nacional do BNG

no goberno. E aínda que sexa unha repetición do que tive- cantas mudanzas sexan precisas mais sen ofrecer, cara a
mos hai tres anos, tal debate, porque algúns compañeiros o fóra, unha imaxe de desunión difícil de dixerir e, sobre
propoñen vaise dar na asemblea. Mesmo, polos vistos, todo, difícil de explicar cando, en maio, tentemos conimos volver falar de democracia interna e de participación vencer os galegos de que o BNG está unido e é unha opda militancia no BNG e tal discusión, porque hai quen a le- ción fiábel para gobernar nos concellos.
vanta e malia xa ter sido resolvida nas dúas anteriores
E no momento crucial no que se acha o proceso de
asembleas, ímola reiterar os vindeiros 2 e 3 de decembro. elaboración do novo Estatuto, en verdade un momento
Todos son debates lexítimos e a asemblea é soberana.
crítico, cómprenos xuntar toda a nosa forza para mobiliConviría porén, nun acto
zar e explicar socialmente as
de responsabilidade política,
nosas posicións: que o BNG
non esquecer o marco político
é o garante de que Galiza non
ingún debate, ningunha
no que esta XII Asemblea Nafique outravolta relegada, de
cional do BNG se vai desen- discusión debe agacharse. Sexa cal que PP e PSOE non cometan
volver. Co BNG no goberno,
unha nova aldraxe e de que o
á porta dunhas eleccións mu- for o seu obxecto e sexan quen foren novo Estatuto, de se aprobar,
nicipais e cun debate estatutasupoña un avanzo real na
os compañeiros que os susciten” afirmación de Galiza como
rio aberto –neste momento na
encrucillada– no que o nanación, na plena oficialidade
cionalismo e Galiza nos xoda nosa lingua, no ámbito de
gamos moito.
poder político que o noso paEstarmos no goberno pón
ís precisa e máis tamén nun
nas nosas mans, como organifinanciamento xusto e baseazación, ferramentas poderosas de transformación social e do nas nosas propias capacidades e potencialidades.
de construción nacional. Mais cárganos, tamén, coa resNingún debate, ningunha discusión, debe agacharponsabilidade de atendermos ás demandas e sabermos se. Sexa cal for o seu obxecto e sexan quen foren os
estar á altura da confianza que unha parte importante do compañeiros que os susciten. Conviría, en calquera canoso pobo en nós, no conxunto do BNG.
so, ollarmos cara a fóra, facermos entenderlle ao noso
Que a asemblea se celebre ás portas dunhas eleccións pobo o que colectivamente decidamos e, sobre todo,
municipais que van ser vistas, sen dúbida, como reválida traballarmos todos unidos o día a seguir para estarmos
do traballo do BNG no goberno obríganos, a todos, a de- á altura das esperanzas que milleiros de compatriotas
bater dentro da organización e a introducir na asemblea poñen en nós. No BNG.♦

‘N

CARLOS AYMERICH
Consolidar o nacionalismo como referente político na sociedade e nas institucións, aprofundar no autogoberno e
elaborar un novo Estatuto que contribúa para a construción dun Estado plurinacional, avaliar a actuación do
BNG no goberno galego e acentuar o seu carácter transformador ao tempo que se mellora a relación entre a organización e as institucións, preparar acaidamente unhas
eleccións municipais trascendentais para o avanzo do noso proxecto e aquelar os mecanismos democráticos de tomada de decisións dentro da fronte... eis os temas para a
Asemblea Nacional que o BNG vai celebrar a próxima
fin de semana en Compostela.
É lexítimo que algúns compañeiros pretendan, mais outra vez, reabrir o debate sobre as esencias do nacionalismo
ou sobre a refundación do BNG. Non só é lexítimo, senón
que ese debate, porque eles o propuxeron, vaise dar na
asemblea. É lexítimo tamén volver dar un debate sobre as
persoas máis idóneas para liderar o Bloque ou representalo

A Coruña
No ano 1906 fundábase oficialmente na Coruña a Academia Galega, produto da teima e colaboración entre os galegos do interior e
do exterior, nomeadamente os residentes en Cuba, que foron os
que mais pularon para levar a cabo a institucionalización desta entidade de referencia ilustrada, social e mesmo política que configura un dos principais alicerces
do corpo constitutivo da nación
galega e raigaña fundamental do
seu eixo identitario. Estamos, logo, na celebración do centenario
da entidade, quizais, mais representativa do fondo de contribución que lle fai Galicia ao eido da
cultura universal e manifesto perfecto da importancia que ten como expoñente da normalización
dun país sen normalizar e da importancia que acada, nestas circunstancias tan hostís, mesmo en
tempos de aparente condescendencia e apertura. Pois, xa que logo, debemos entender de que as
dificultades e atrancos impostos
ao idioma agora son semellantes,
coas debidas distancias temporais, aos que se atoparon os nosos
devanceiros que tiveron a depurada idea de constituír a Academia,
reflexo lonxano daquelas cultas
arelas da Ilustración e como símbolo dun anceio insatisfeito por
alcanzaren metas mais cobizosas
nun futuro próximo.
E con este motivo inaugurouse
o 17 de novembro, na Fundación
Caixa Galicia, unha exposición
conmemorativa destes 20 primeiros lustros de vida da institución
coa presenza dos presidentes da
Xunta e da propia Academia así
como do director xeral da empresa
cedente do local, que interviron
nun multitudinario acto de apresentación e apertura con senllos
discursos de compromiso coa condición actual da lingua e os desexos máis ou menos de obriga contraída, encol do seu porvir e da importancia que representa dentro do
contexto do país. Escritos de Rosalía, Castelao, Curros, Pondal,
etc, e centos de documentos e obxetos pertencentes a persoeiros
das letras galegas así como de antigos dirixentes, enchen dúas am-

O centenario da Academia Galega
MANUEL LUGRÍS

O centenario da fundación da Academia Galega non se celebrou
ao xeito na cidade na que ten a súa sede e que máis puxou historicamente polo recoñecemento da cultura galega en tempos nos
que era marxinal o pulo por normalizar e prestixiar a nosa lingua.
plas salas en que se debruza, pormiudamente, un século de vida da
nosa cultura e unha estensa referencia ao que significou e significa a entidade no contexto da vida
pública de Galicia, todo iso baixo
o intermitente e unísono visionado de diapositivas nas que se
describe de forma gráfica a historia destes 100 anos a través dos
feitos e persoas máis sobranceiras

Guisa e Napo

da Academia e do seu contorno.
Con esta mostra quérese pór
unha tampa de ouro a este ano do
centenario no que, desgraciadamente, non se aproveitou de
abondo a efeméride, para incidir
de xeito contundente na necesidade dunha toma de conciencia e
empeño máis preciso da clase
política, fundamental, coa lingua
e toda a súa inmensa bagaxe viUXÍA E BRAIS

tal e o tesouro da cultura que representa a existencia dun idioma
propio nun país, aínda en proceso de regulamentación cívica.
A estas alturas da historia poderíase levar a cabo unha análise
do seu labor durante estes 100
anos, pero non é nada doado facelo desde o senso crítico que todo
balance e actos e goberno debe ter
de cara a unha conceptualización

obxectiva do traballo. Pasar por diversos réximes políticos e as adversas circunstancias sociais en
que tivo que se desenvolver o camiño percorrido desde a fundación, fai difícil encriptar nunha soa
sentenza ou frase o esencial da
trascendencia da entidade no tecido global da nación. Pero si podemos reflexionar de que a Academia
Galega non debe ser unha clonación sintética das demais academias en países perfectamente conformados e estabilizados. O seu
traballo non pode, tampouco, circunscribirse aos estrados técnicos
da lingua senón que debe ser unha
ferramenta máis no proceso de ordenamento e concordancia e mesmo, fáiselle esixíbel un posicionamento político e determinativo que
sirva para as fins de futuro que o
pensamento de elite da nación,
sente como propia e insoslaiábel.♦

Subliñado

Futuro
LOIS DIÉGUEZ
Gostamos e agradecemos eses programas que baixo o título de
“Voces contra a globalización” botou, ou está a botar, pois non
sabemos se van seguir (comezan os acosos?), a TV2 os domingos, sobre as dez da noite. Boa hora, bo día e interesantísimo tema que afonda na chaga que como un andacio nos está a inxectar o capitalismo máis agresivo. Agradecemos tamén esas voces
(Galeano, Manu Chao, Saramago, Esquivel, Sami Nair,…) tan
claras e, dalgún xeito, premonitorias do próximo futuro das nacións. A situación actual máncanos, como é lóxico, pero as súas
palabras na procura doutros mundos posíbeis, esperánzannos.
Hai moita protesta hoxe, moita manifestación, e unha conciencia cada día maior contra o novo feudalismo que estamos a vivir. Haina, aínda que se agache para que non esteña presente nas
nosas vidas. O futuro rebentará polos que agora, sufrindo, fican
aínda calados. Non cren xa neses gobernantes que seguen os ditados das grandes empresas internacionais. Marionetas movidas
sen remisión polos que controlan o poder globalizado. Non son,
pois, os líderes modernos da socialdemocracia, presos tamén polas ondas controladas dos medios de comunicación, cos seus risos de postal e entrega aos amos insaciábeis, a imaxe do futuro.
Serano, coidamos, novos homes e mulleres divorciados totalmente da hipocresía e sumisión ao imperio e sometidos estritamente ao poder popular de cada nación. Insistir na imaxe agradábel pero traidora do líder clonizado que se espalla por Europa, será coutar o novo camiño que as nosas xentes están a construír. E ficar presos nas redes do pasado. Sen futuro.♦
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1 DE DECEMBRO, DÍA MUNDIAL DE LOITA CONTRA A SIDA

Atípica
XESÚS VEIGA

Os problemas dos doentes
nas cadeas galegas
ESCULCA
Este 1 de decembro, Dia Mundial de Luita
contra a Sida, Esculca dirixe-se aos poderes
públicos galegos para os instar a asumiren
duas reclamacións urxentes das persoas presas en cárceres do noso país que padecen esta grave doenza.
–A integración da sanidade penitenciária
no Servizo Galego de Saúde.
–A anulación dos descontos por gastos de
manutención das pensións non contributivas.
■ INTEGRACIÓN DA SANIDADE PENITENCIÁRIA
En prisión, a incidéncia das doenzas graves é
alarmante e muito mais elevada que no exterior. Por exemplo, un 18,6 % de persoas presas son portadoras de VIH, percentaxe que
no exterior se reduz até un 0,3 %. O 41% padece hepatite (frente a un 3% de incidéncia
no exterior). Nos cárceres hai taxas desproporcionadas doutras doenzas graves: un
4,2% de persoas padece SIDA, un 25,7%
apresenta transtornos psicopatolócicos.
Nas prisións do Estado (sen contar Cataluña) estima-se que existen 11.963 persoas con
VIH, destas 2.701 desenvolveron a SIDA.
No entanto, as persoas presas, en lugar de
receberen a atención especial que necesitan
por ter doenzas infecciosas graves, receben unha asisténcia sanitária de segunda categoria:
–son atendidas por unha rede sanitária
isolada e xestionada pola Dirección Xeral de
Instituicións Penitenciárias.
–o persoal médico de prisións non está
preparado para tratar as doenzas mais frecuentes no meio carcerário.
–só existen equipas de atención primária
e non hai especialistas en doenzas infecciosas graves nen psiquiatras.
Tampouco funciona a coordenación con a
rede púbica para garantir que as persoas presas acedan a consultas especializadas no exterior ou podan ser ingresadas ou atendidas en
hospitais sempre que o necesiten. Por falta de
efectivos de forzas e corpos de seguranza do
Estado que custodien o translado perden-se
consultas con demasiada frecuéncia.
Por outra parte, os recursos e persoal sanitário das prisións son mui escasos. Apesar
da elevada incidéncia de doenzas graves, o
persoal sanitário só representa o 6% do total
dos traballadores das prisións. Hai 1 funcionário por cada 5 persoas presas, 1 médico por
cada 162 e 1 enfermeiro por cada 127.
E a isto cumpre acrescentar a situación de
masificación e ateigamento actual nas prisións, que propicia a expansión de doenzas
infeciosas graves. O español é o estado europeu con a taxa mais elevada de persoas presas (140 por cada 100.000 habitantes) ainda
que a taxa de criminalidade estexa 20 pontos
por baixo da média europea. As cifras son
alarmantes: pasamos de 22.396 persoas en
1985 a 64.315 en 2006.
Tamén non existe implantación real de todos os programas de saúde (entre eles de drogo-dependéncias) que existen no exterior, nen
aceso a tratamento externo en condicións de
igualdade a respeito do resto da populación.
■ UNHA SITUACIÓN ILEGAL
Son muitas as disposicións legais que recomendan e determinan a integración da sanidade penitenciária no sistema xeral, a comezar pola Constituición Española que estabelece a plena igualdade perante a lei, o Regulamento Penitenciário ou a mais recente norma da Comisión de Interior do Congreso.
A Disposición Adicional sexta da Lei

16/03 de Coesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde estabelece un prazo legal de
18 meses para se proceder à integración da
sanidade penitenciária no sistema xeral, mais
esa transferéncia, de deveria estar concluída
antes do 1 de Decembro de 2004, ainda hoxe, dous anos despois, continua pendente.
As Administracións Públicas competentes incumpren a lei e vulneran os direitos
destas persoas.
Impón-se portanto a imediata integración
da sanidade penitenciária no Sergas. Non hai
escusa legal nen prática que poda xustificar
tan inxusta demora.

ria perceben unha prestación non contributiva duns 100 euros, os 2/3 restantes son retidos pola administración.
Para entender o alcance real desta medida,
basta pensar que a unha persoa ingresada na
enfermaria do cárcere se lle deverá praticar
un desconto maior por seren mais elevados os
gastos que provoca. E esta, desgrazadamente,
non é unha ficción de laboratório senón unha
situación coñecida no cárcere en que a aplicación da norma conduz en ocasións as persoas presas a abandonar tratamentos para evitaren a total debacle económica.
■ CINCO REIVINDICACIÓNS URXENTES

■ PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS
Tamén dirixiron estes colectivos escrito à ViNo ano 1999, e despois de numerosas de- ce-Presidéncia da Xunta instando os seus resmandas contra as diferentes administra- ponsáveis a adoptaren as seguintes medidas:
cións, colectivos de
1) Criación dunha
apoio às persoas presas
Mesa de Negociación
conseguiron do Tribuentre o Governo galego
18,6 por cento
nal Supremo un proe as entidades sociais
nunciamento polo cal
representativas dos didas
persoas
presas
se recoñecia a “infáreitos colectivos das
mia” da “deplorável
son portadoras de VIH” persoas presas.
decisión” que en 1993
2) Elaboración dun
tomara o IMSERSO,
decreto polo que se
suspender o pagamento
acorde a inaplicación
das pensións non contributivas que perce- dos regulamentos ilegais contrários ao manbian as persoas presas con un grau de mi- dato constitucional dos art. 25.2 e 15, asi conusvalia igual ou superior ao 65%. Na cir- mo o disposto no R.D. 357/91.
cular, en que se notificava esta decisión às
3) Valoración económica dos efeitos perComunidades Autónomas argumentava-se niciosos para a economia e a saúde da popuque estas persoas teñen xa “as necesidades lación penitenciária derivados da perda ou
básicas cobertas”.
redución da PNC desde o ano 1993 até a acNo entanto, e apesar de sentenza do TS tualidade. Reparación e indenización de daestabelecer con clareza a obrigación de en- nos individuais.
tregar a pensión a estas persoas dentro do
4) Notificación expresa e sistemática às
exercício dos seus direitos fundamentais a persoas afectadas (con carácter prévio) tanto
administración continuou denegando o paga- das circulares como do direito de inaplicamento até que no 2001 mudou de parecer. bilidade da circular ilegal.
Nesa altura, o IMSERSO acordou pagar es5) Comunicación pública da decisión.♦
tas prestacións mais, iso si, descontando os
gastos de manutención, de maneira que agoESCULCA é o nome do Observatorio par
ra as persoas afectadas dunha minusvalia séa Defensa dos Dereitos e Liberdade.

‘O

T

ense dito moitas veces
que o BNG é unha
forza atípica no
panorama político estatal.
Mais alá dos matices que
poderían ser formulados a
respecto desta afirmación ou
da análise que cabería facer
sobre a evolución seguida
pola organización frontista
nos últimos anos, a
confirmación da
concorrencia de catro
candidaturas para o proceso
de elección do novo
Consello Nacional certifica
a verosimilitude desa
proclamada singularidade.
No BNG non se está a
cumprir o teórico guión que
estabelece a inevitábel
relación inversa entre a
presenza gobernamental e o
grao de conflitividade
interna. Mentres noutros
casos, as diverxencias
tenden a ser mais visíbeis e
mesmo mais virulentas
cando se atravesa o deserto
da oposición, na
organización nacionalista
está ocorrendo o contrario:
agroman máis candidaturas
coincidindo coa experiencia
inédita de asumir
importantes
responsabilidades no
goberno galego.
Certamente, a
explicación desta
“anomalía” radica, nunha
boa medida, nos avatares
vividos no universo
nacionalista dende a cita
eleitoral do 2001. De feito, e
a diferenza do sucedido nas
dúas últimas asembleas
nacionais, as catro
candidaturas que compiten
nesta ocasión están
conformadas, basicamente,
por sectores e persoas que
teñen participado na
dirección da organización
dende hai dez anos. Non
estamos, pois, ante a
reacción de segmentos
marxinados dos centros de
decisión senón ante a
expresión dunha lexítima
pretensión de acadar a
máxima influencia na
xestión da traxectoria futura
do BNG. Hai lecturas
diferentes sobre o conxunto
do ideario acumulado dende
1982 mais non se formula
explicitamente ningún
proxecto alternativo global.
O último, pero non o
menos importante,
paradoxo rexistrado neste
proceso asembleario foi
achegado pola propia
militancia nacionalista. A
cifra de asistentes ás
asembleas comarcais
preparatorias (1.396
persoas) non se compadece
coa aparente vitalidade que
semella traducir a presenza
de catro candidaturas. En
realidade, o dato revela
unha preocupante
pasividade que debería
marcar a axenda das
prioridades futuras de todas
as sensibilidades presentes
na organización frontista.♦

Gznacion.com,
novo medio electrónico nacionalista
CÉSAR LORENZO GIL
Colleitar noticias por toda Galiza e practicamente en tempo real, explotar as ferramentas da
tecnoloxía ao servizo da información. E facelo todo cun punto de vista nacionalista galego,
velaí os obxectivos de www.gznacion.com, dispoñíbel na rede
a partir do 2 de decembro.
O novo medio electrónico gznacion.com terá como primeiro
gran reto retransmitir en directo
a través da rede aquelas partes
públicas da Asemblea Nacional
do BNG, que se celebra en Santiago o 2 e o 3 de decembro. “É
a primeira vez que un medio destas características vai usar a tecnoloxía da televisión en rede en
Galiza”, comenta Paulo Casal,
director do medio.
Este é un dos obxectivos de
gznacion.com, superar as limitacións da comunicación escrita na
internet para achegarse á realidade dun xeito variado. “Queremos

ser unha voz multimedia que esprema as tecnoloxías e todo o
que nos ofrecen”, comenta Casal.
“Por suposto que faremos información escrita pero a rede permítenos facer outras cousas: entrar

en directo cun micrófono, gravar
xusto no intre no que se produce
a noticia sen intermediarios, acceder mellor e máis directamente
á fonte de información”.
Casal explica que para conse-

guilo, conta cun equipo de xornalistas e unha ampla rede de colaboradores, que xa engordou
moito a pesar de que o proxecto
non empezou aínda. “Sorprendeunos a aceptación da idea entre a xente con ganas de contar o
que sucede. De todas as partes de
Galiza recibimos peticións de
colaboradores que se mostran
moi ilusionados e que queren
axudar, contribuír con blogs,
crónicas e outras achegas”.
A liña política da nova publicación, é, segundo os seus promotores, nacionalista mais ampla.
“Gznacion.com xorde como iniciativa dun grupo de persoas interesadas na comunicación e na
cultura galega que pensa que están por desenvolver as posibilidades da internet”, explica Casal.
“Xa desde o nome da cabeceira, a
nosa aposta é pola lingua, cultura
e nación galegas pero sen aferrarnos a ningunha sigla política”.
Consciente de que un dos
grandes problemas da prensa

electrónica é a sensación de ficaren resesas, Casal aposta pola renovación “non só engadir
noticias, senón cambiar completamente a páxina”, polo menos, tres veces por día. “Incluso nunha xornada na que non
haxa nada imprevisto que contar, o noso periódico renovarase para que os lectores sempre
encontren en nós un corpo vivo”. Ademais, gznacion.com
quere equilibrar o dato máis
efémero xurdido da actualidade
coa información en profundidade. “Hai que ter moito coidado co contexto para que o lector non só saiba que ocorre senón por que ocorre”.
Paulo Casal, de 24 anos, móstrase moi ilusionado con esta
oportunidade e gaba os medios
electrónicos xa existentes en Galiza. “Sen vieiros.com ou xornal.com, entre outros, non sería
posíbel o noso proxecto. Aprendemos moito con eles e espero
que medremos xuntos”, indica.♦

Expertos de Galiza, Brasil e Portugal reúnense
no Porriño nas I Xornadas galego-lusófonas de software libre
M.B.
O concello do Porriño acolle as I
Xornadas Galego-Lusófonas de
Software Libre que se desenvolverán no Centro Cultural Municipal
do 30 de novembro ao 3 de decembro. Expertos galegos, portugueses e brasileiros abordarán durante catro días con mesas de debate e obradoiros prácticos as aplicacións e as posibilidades do software libre na educación, a empresa, a
administración, a cultura, o uso da
lingua e as políticas públicas.
Organizadas polo Concello do
Porriño e a asociación AGNIX, co
apoio da Consellaría de Innovación
e Industria, o Xacobeo e o Centro
de Supercomputación de Galicia,
as xornadas botan unha ollada a experiencia que se está a desenvolver
en países lusófonos. Segundo explica Manuel Hermo “no Brasil por
convencemento e por necesidade
levan anos traballando na implantación do software libre tanto na administración como entre a poboación en xeral”. As xornadas queren
ser unha “posibilidade de aprender
o que alí se fixo e se está a facer” e
servir para “ver onde están os erros
e os acertos e así orientarnos sobre
como debemos implantar o software libre en Galiza”.
A programación inaugúranse
o xoves 30 coa celebración dos
obradoiros de instalación do sistema operativo GNIX e do paquete ofimático OpenOffice, que se
volverán desenvolver o venres.
A primeira das mesas de debate, que terá lugar o venres 1 de
decembro e que leva por título O
software libre, de que falamos?
afondará no presente desta ferramenta e as posibilidades que se

abren de cara o futuro. A continuación os relatores reflexionarán sobre as súas posibilidades na
educación, un ámbito no que Manuel Hermo considera básico implantar un novo concepto de in-

formática e de aprendizaxe baseado na idea de compartir coñecemento. Os usos nas administracións como software máis seguro
na transmisión de datos, o emprego do galego e as posibilidades

que ten esta ferramenta para a democratización da sociedade de
información serán outros dos eixes sobre os que xiran as restantes actividades programadas.
O último día redactaranse as

conclusións nun documento que
se presentará a Consellaría de Innovación e Industria. Todas as mesas serán retransmitidas por vídeo
en directo a través de www.mancomun.org e www.agnix.org.♦
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Na rede a partir do 2 de decembro, retransmitirá parte da Asemblea do BNG
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Lavadores lembra as 1.500 vítimas do golpe franquista
A.N.T.
Cando se cumpren setenta anos
do golpe de estado franquista, a
parroquia de Lavadores rendeu
homenaxe as vítimas da guerra
civil e aos represaliados nun acto
celebrado o pasado domingo 26
de novembro, que tivo como
punto central o levantamento
dun monolito conmemorativo e
unha placa en recordo.
Lavadores, que foi concello

até a guerra civil e que contou
cunha poboación maioritariamente obreira e de esquerdas, sufriu
unha represión franquista especialmente violenta. Os historiadores cifran en 1.500 as vítimas da
guerra e da ditadura posterior.
Por este motivo, as entidades
veciñais das parroquias do antigo
concello organizaron un acto de
honra a estas vítimas, unha xornada
que se desenvolveu nos xardíns do

antigo cuartel militar de Barreiro.
O programa iniciouse coa interpretación por parte da Banda
de Música de Candeán da Rapsodia Galega. A continuación léronse anacos do libro O antigo concello de Lavadores: unha aproximación histórica, de Xesús Xiráldez Rivero, que foi seguido polos
discursos de representantes das
entidades organizadoras.
Ao remate, soou o Himno do

antigo Reino de Galiza, interpretado polo grupo de gaitas Meigallo. O
historiador Isidro Román Lago, autor de Os campesiños de Lavadores
(A Nosa Terra) ou A penetración do
sindicalismo no rural galego de anteguerra (edición da fundación sindical Edelmiro Otero Calvo), fixo
unha intervención sobre o tema, que
foi seguida pola lectura do poema
Cunetas de Luís Pimentel.
Serafín Fernández, Ángel

Francisco Rodríguez e Manuel
Otero, en representación dos represaliados, recordaron nos seus
discursos as vítimas.
O acto central da homenaxe
foi o descubrimento da placa do
monolito na que se pode ler “a
veciñanza das parroquias do antigo concello de Lavadores lembra e honra as vítimas da guerra
civil e aos represaliados pola ditadura franquista”.♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

XI.- Da sucessom por causa de morte. O testamento
NEMÉSIO BARXA
O derradeiro título da Lei do Direito Civil
de Galiza, o X, é também o mais longo e
de particular importancia. Som 127 artigos divididos em 7 capitulos que tratam
das disposizons gerais, dos testamentos,
dos pactos sucesorios, do usufructo do
conjuge viuvo, das legitimas, da sucessom intestada e da partizom da heranza.
Penso que precisaremos de um artigo por
cada capítulo e probablemente fique corto
na previssom.
O testamento ou os pactos sucessorios
forom sempre o instrumento de que se
servía o titular da explorazóm, sobranceiramente agraria, para manter e deixar coesonada a propriedade familiar. A nova
Lei introduce varias e sustanciais mudanzas em relazóm com a anterior. De todos
jeitos fica subsistente a filosofía da derogada no sentido de que as instituizons sucesorias integram “fórmulas específicas,
integradoras dumas relazons juridico-privadas de grande alcance, pois definem as
formas familiares e o papel da casa no de-

senvolvemente nom so do direito galego,
senom tambem de grandes elementos explicativos da cultura galega”. Quebra na
regulazom das legítimas que, penso, sufriu uma modificazón desnecesaria, perigosa e inadecuada.
Comezamos polo Capítulo I de este
Título X, DISPOSIZONS GERAIS, que no seu
primeiro artigo (o 181) estabelece que a
suscessom se defire por tres fórmulas: 1.
Testamento; 2. Pactos sucessorios legalmente admitidos; 3. Disposizon legal.
As tres formas som compativeis; a sucessom legal abrir-se-ia para a parte da herdanza da que nom se houvera disposto a
medio de pacto ou/e testamento.
E no artigo seguinte exclue a aplicazom da reverssom legal e da obriga de reservar; a reversom consiste na restituizom
que por lei (Código civil esp. art. 812) corresponde aos ascendentes dos bens doados aos seus filhos ou descedentes mortos sem posterioridade, ou das acçoes para reclamalos ou en aqueles que os houve-

ran sustituido; a reserva (chamada troncal,
familiar ou líneal) constitue a obriga de
que no caso do ascendente que herda do
seu descendente bens adquiridos de graza
de outro ascendente ou irmao tem de reservalos, se os houvera adquirido por ministerio legal, a favor dos parentes que ficando dentro do terceiro grau pertenzan á
línea de onde os bens procedam (art. 811
do C.C.esp.). Esta disposizóm é novidade
na lei que comentamos, pois nom existía
na anterior nengúm precepto semelhante.
Pessoalmente fico em desacordo coa
exclussom da reverssom legal; penso que
por simples motivo de humanidade deve
permitir-se ao pai ou mai que perdeu ao
seu filho ou descedente sem posterioridade que recupere na sua quota hereditaria
os bens que lhes houvese doado e que para ele teram especial valor afectivo. Pode
que seja mais rebuscado o tema da reserva troncal e polo tanto menos importante
a sua exclussóm, mais eu som partidario
de que se houveram respetado ambolos

dous direitos. É uma mostra evidente da
escasda sensibilidade do legislador e do
seu divorcio com a sociedade e com a opiniom dos advogados, que de perto conhezem o sentir jurídico dos cidadaos, que
maioritariamente mostraron sua oposizóm.
Pasa a Lei seguidamente ao estudo do
testamento que principia polo TESTAMENTO ABERTO ORDINARIO que necesariamente
se outorgará perante notario sem necessidade de testemunhas, excepto no caso de
que assím o solicitem testador ou notario
ou que o outorgante seja cego, demente
com intervalo lúcido ou que nom saiba ou
nom poda lêr nem escrever; redigir-se-á
na lingua oficial na Galiza que o outorgante escolha, polo que é obrigatorio para
o Notario recolher a disposizóm testamemntaria em galego se fôr a lingua elegida polo testador.
Admíte-se que o testamento poda ser
outorgado individual ou mancomunadamente.♦

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.

Director de Portos de Galiza

Vicente Irisarri
‘Hai capital estranxeiro disposto a investir’
PERFECTO CONDE

Vicente Irisarri Castro, director de Portos de Galiza e candidato do PsdeG-PSOE á
acaldía de Ferrol, di que non quere facer “futuroloxía”, pero parécelle que “estamos
nun bo momento para enfrontar os problemas de maneira plural e consensuada. Pódenos valer todo menos que continúe ociosa a superficie que ten Navantia en Fene”.
Segundo Irisarri, “por primeira vez se lle mandou unha mensaxe seria á SEPI non
sentido de que esa é unha concesión administrativa e que, se eles non cumpren, haberá que dar a oportunidade a terceiros. Nós temos o noso propio proxecto porque,
até agora, o único que se pedía era que o Estado trouxese máis pedidos de barcos. Galiza neste momento está dando probas de madurez e está disposta a facerse cargo das
instalacións da vella Astano. Ou ben para producir buques ou para producir outro tipo de bens. Todo, menos que continúen ociosas esas superficies que son, por outra
parte, privilexiadas porque o reúnen todo para ser as mellores instalacións da zona.

OTTO / A.G.N.

Cre posíbel que se volvan construír buques en Ferrol?
Se non é construír buques, podería ser reparalos nunha escala
moito maior da existente. Será
outro tipo de industrias susceptíbeis de instalarse na zona. E man-

teño esa reserva porque para min
non está ao cento por cento claro
o alcance que ten a prohibición da
UE para que non se fabriquen buques até o 2015. Non tiven acceso a ese documento no que se diga claramente se esa prohibición

alcanza unha xestión pública dun
estaleiro público ou a unha xestión privada dun terreo público ou
a unha xestión privada dun terreo
privado. Sobre este tema teño escoitado opinións dispares, pero se
realmente se confirmase que até o

2015 construír barcos non é posíbel e soamente nos correspondese
unha xestión de tipo industrial,
para min tamén sería aceptábel
sempre e cando fose un novo proxecto industrial solvente e estábel
como sei que neste momento
existe para a antiga Astano. Loxicamente, pareceríame unha pena
cambiar de sector de actividade
nun momeno no que, probabelmente, a carteira de pedidos é a
mellor que tivo o mundo da construción naval na última década.
Saberán o mundo empresarial e a sociedade galega acompañar debidamente este proxecto?
Hai empresarios galegos ligados ao mundo da construción naval que xa pediron participar neste
proxecto e eu creo que teñen a solvencia necesaria para facerse cargo del. Outra cousa é que a Administración negocie con eles para
que tamén o nivel de risco no que
incorran sexa o que realmente demostre o seu interese. Non se trata
de regalarlle nada a niguén senón
de construír co propio esforzo empresarial un proxecto sólido. Pero
tamén adianto que me consta que
hai empresas multinacionais dispostas a entrar neste negocio, e
non se entendería por que en Galiza, se mañá vén a BMW e todo o
mundo estaría encantados, non se
fixera o mesmo cunha empresa ligada ao sector naval. Sempre e
cando, repito, fose un proxecto
solvente e con perspectivas de futuro. Non deberiamos pechar ningunha porta. Obviamente, se temos capital, empresarios e knowhow suficientes en Galiza como
para facérmonos cargo do tema,
non habería que recorrer a capital
e a know-how estranxeiros, pero
neste momento, e isto quizasi sexa
a mellor proba da viabilidade do
proxecto, hai capital estranxeiro
disposto a meterse neste mundo.
Supoño que aínda será cedo
para adiantar nomes de empresas e procedencia dese capital?
Naturalmente, pero o que todo
o mundo ten que ter claro en Ferrol
é que hai un grupo ligado ao transporte do gas que neste momento
ten os ollos postos en Ferrol. O feito de que vaia entrar en funcionamento a planta de gas e que este recurso se estea convertendo na fonte de enerxía capital para as próximas dúas décadas, e o feito de que
en Ferrol teñamos unha expertiencia sobrada en reparación dos grandes buques gaseiros convértenos
nun dos principais candidatos a
participar nese mercado moi rendíbel polo que compiten os estaleiros
de todo o mundo.
Que outras cousas terán
que ir parellas para que Ferrol
esperte do seu xa longo letargo
industrial?
Fundamentalmente, a fe en si
mesmos por parte do empresariado de Ferrol e da cidadanía ferrolá en xeral. Ferrol, neste momento, ten un potencial moi
grande e só precisa que alguén
lle insufle algo de ilusión poñéndose á fronte deste proxecto e dicíndolles aos ferroláns que podemos facelo. Estamos falando do
sector industrial, pero poderiamos falar do sector turístico, etc.
Podemos converternos nunha
das cidades máis atractivas de
Galiza. Hai que crer nisto e cambiar un pouco a actitude.♦

Presidente do Comité
de Empresa
de Navantia Ferrol

Xurxo Prieto
‘Os políticos non
poden reclamar
a privatización
porque iso
demostra a súa
incapacidade’
O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Xurxo
Prieto Ulfe, empezou por dicirnos
que “o que é vergonzoso é que se
estea a falar do futuro dun centro
de traballo e dunha parte de Navantia nos medios de comunicación e non nos lugares axeitados
para facelo, que son as mesas cos
sindicatos, as partes implicadas,
SEPI, Xunta e demais. Estase a
facer un grande intento de mediatizar a opinión para xerar condicións que sexan favorábeis a unha
posíbel privatización, que nós de
entrada rexeitamos porque iso
non ten nada a ver co acordo asinado en decembro de 2004.
O convenio sobre o futuro do
naval está incumprido de momento.
Incumprido non. Unha cousa é
que non se desenvolvera tal como
desexariamos, pero está asinado.
O acordo ten tres partes fundamentais. A redución do cadro de
persoal, que se levou a cabo prexubilando unha parte importante
de traballadores. Segundo, a segregación de estaleiros civís, dado
que hai unha parte que quedabamos para a construción militar
fundamentalmente, aínda que cun
pequeno 20 por cento adicado á
construción civil. Isto tamén está
cumprido. Polo tanto, atendendo a
tantas frontes, como foron a negociación colectiva, o desenvolvemento das comisións de traballo
que veñen derivadas dun acordo
procedente dun convenio anterior,
etc., é certo que vai facer dous
anos que se asinaron os acordos,
pero en todo caso hai unha responsabilidade por parte da SEPI para
sentar cos sindicatos e desenvover
ese plano industrial. Isto poderá
ser un incumprimento, pero é moito máis grave e alarmante o que se
está a promover por parte da Xunta e non se sabe quen máis. A Xunta e o propio BNG que, até hai
pouco, reivindicaban a permanencia dos estaleiros de Fene na área
pública, modificaron a súa posición en tan pouco tempo que resulta chamativo. Do que debería
tratarse é de dotarnos de máis carga de traballo, esixirlle á SEPI
máis contratos militares para que
tamén iso permitise que o 20 por
cento aumentase no canto da construción civil, pero non está a ser
así. Pensamos dende o estaleiro
que deben entender pouco de
construción naval porque cando se
fala de espazos ociosos estarán a
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DEBATE SOBRE O FUTURO DOS ESTALEIROS EN FERROL
referirse unicamente ás gradas, e é
evidente que, se non se nos dá un
proxecto propio e completo para a
planta de Fene, dificilmente lle vamos dar ocupación, pero o resto
das instalacións, aínda que é verdade que en mínimos, están sendo
ocupadas porque un estaleiro funciona en cadea ou non funciona e
deixa de ser estaleiro.
Agora cantos traballadores
fican en Fene, 360, non?
Si, pero iso é o menos importante. Parece que se fai moito fincapé nos ferrados que ten o estaleiro e no seu escaso cadro de persoal. En cambio, non se fai mención para nada da obriga e da necesidade dunha maior carga de traballo para procurar máis emprego
na industria auxiliar. Neste momento hai perto de 500 traballadores da industria auxiliar ocupados
en Fene, o que quere dicir que o
que algúns entenden que é pouca
obra está a darlle moita ocupación
á industria auxiliar. Aquí hai un
debate que non está sendo xusto
nin racional porque non valora obxectivamente todos os elementos.
Na súa opinión que habería
que facer para que todo trancorrese ben?
En primeiro lugar, pechar dalgunha maneira o asinado en
2004. Facer críbel o que asinaron
patronal, sindicatos e goberno. É
dicir, desenvolver os acordos definindo ese deseño industrial e
plano de emprego, e, a partir de
aí, valorar que máis se pode facer.
Sen pechar antes esa parte, dificilmente se pode falar de que sobran terreos e de que hai pouco
cadro de persoal. Se nos axustamos ás declaracións do conselleiro de Industria, empresarios, etc.,
ninguén está a falar máis alá de
2009 ou 2010 cunha carga de traballo garantida. Se iso é futuro,
que baixe Deus e o vexa. O futuro está garantido sempre que sexamos capaces de arrincarlle á
SEPI maiores compromisos e que
a dirección de Navantia traballe
co ollo posto en acadar máis contratos militares. Iso é o que hai, e
a solución pasa por aí. Por onde
non pasa é por facer debates de
cara á galería que son pouco resolutivos. Os políticos non poden
estar permanentemente facendo
cantos á privatización porque iso
é un síntoma máis da súa ineficacia e da súa inutilidade para xestionar o que é público.
Vostede coñece o plano que
están elaborando en Industria?
Eu teño coñecemento do plano estratega que lles entregou o
conselleiro aos sindicatos hai uns
meses. Quen se achegue a el verá
que está moi ben, é dicir, ten moitas fotografías, fala moito do que
puido ser e non foi pero non fala
de nada en concreto. Non di se hai
investidores ou non, con nome,
apelidos e cantidades. É un soporte teórico e nada máis. Do que di
que vai presentar en xaneiro, pois
el saberá. Cando o presente, verémolo e, como facemos con todos
os documentos que caen nas nosas
mans, diremos o que nos gusta e o
que non. Non está nas nosas mans
decidir exclusivamente sobre o
futuro da planta, pero teremos
opinión a este respecto e darémola. Hai que debater menos de cara
á galería e meterse moitas horas
de despacho para buscar saídas.♦

P. CONDE

Presidente da Confederación de Asociacións de Empresarios
de Ferrolterra, Eume e Ortegal

Anxo García
‘Temos que volver construír barcos’
A Anxo García, presidente da Confederación de Asociacións de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal,
abórdámolo cando estaba participando nunhas xorndas sobre construción naval. “Estas xornadas –díxonos– viñéronnos demostrar que en Ferrol se poden construír barcos e que a antiga Astano pode volver ser un estaleiro. Esta é a conclusión que tiramos despois de escoitar varios expertos de Polonia, Canarias, Portugal, das universidades de Santiago e A Coruña, etc. O máis destacábel é que nos din que os asteleiros de Ferrol teñen futuro, que se pode construír barcos e que isto singifica unha gran riqueza e benestar apara toda a comunidade
galega, en especial para Ferrol, porque viría paliar o que estivemos padecendo dende hai máis de 20 anos por
culpa de que os sucesivos gobernos non atoparon solución nin alternativas ao sector produtivo da construción
naval. A construcción naval de Ferrol pode sobrevivir sempre e cando se queira ser unha empresa competitiva que aposte pola man de obra cualificada, pola formación, pola innovación e polo cooperativismo entre a empresa principal, as entidades finaceiras e as empresas que teñen que proveer de servizos e produtos.
En Galiza está en marcha unha aposta de reindustrialización. Que lle parece?
A aposta que fixo o conselleiro de Industria polo naval da ría
de Ferrol é moi valente. É un paso
que ningunha administración deu
durante os últimos 20 anos e Fernando Blanco deu este paso tendo
en contra o que asinaron a SEPI e
os sindicatos en decembro de
2004 no camiño de facer unha redución do cadro de persoal, a terceira en poucos anos. O único que
vemos até agora, pasados xa tres
anos, é unha ausencia total de expectativas. A realidade é que non
hai ningunha esperanza nin por
Instalacións de Navantia en Fene.

parte dos sindicatos nin por parte
da SEPI. Aí están as súas declaracións dicindo que a planta está ao
cento por cento de ocupación. Iso
é demagoxia. Aquí hai máis de
250.000 habitantes que levan
máis de 20 anos padecendo as sucesivas decisións dos gobernos de
España. O noso presente é un presente sen esperanza, non temos
expectativas de traballo, os nosos
fillos teñen que marchar. Todo isto non é o que merecemos. Aquí
pasamos de 16.000 postos de traballo directos a apenas 2.000. Esta situación é inaguantábel e hai
que facer algo.
Se a SEPI non cumpre, vos-

tede sería partidario de retirarlle a concesión do estaleiro
que ten en Fene?
A concesión dos terreos de
Fene fíxose para unha actividade
en particular. Converter as instalacións dun estaleiro como as do
vello Astano nun polígono industrial pódese facer, pero eu
coido que non sería conveniente
porque, se hoxe en Europa se
quixese facer un estaleiro como
o que hai aquí, non se podería,
por todo o que leva consigo de
impacto ambiental. Non é viábel
facer unhas instalacións como as
actuais de Ferrol. Tamén hai que
dicir que certas partes de Europa
P. CONDE

teñen unha especialidade e unha
cultura de saber facer as cousas,
actividades específicas.
Por que é idóneo Ferrol para a construción naval?
Porque está no centro dunha
autoestrada marítima.. De feito
estes últimos días empezou unha
nova actividade en Ferrol que é a
entrada e saída de contedores. Hai
unha empresa de Burgos que se
adica a recoller contedores da súa
zona de influencia e a traelos a Ferrol para levalos a outros lugares.
Non é pola súa localización polo
que non ten futuro Ferrol, senón
todo o contrario. Que pasa se estamos a carón dunha autoestrada?
Pois que os coches averíanse, precisan mantemento e teñen que parar nas zonas de servizos. Precisan
repostar, etc. e esas áreas de servizo fanse para atendelos. Ferrol pode ser esa área de servizo para a
navegación marítima, pero se aínda lle engadimos que hai unha
planta de gas que vai necesitar que
entren en Ferrol 48 gaseiros
anuais, iso tamén xustifica que haxa estaleiros que lles dean servizo
a eses gaseiros. Levamos 300
anos de cultura de construción de
barcos. Non abonda? Pois tamén
temos unha universidade técnica
inexistente noutros lados e que
nos prové de técnicos suficientes
como para facer a investigación e
a planificación de futuro. Ferrol
ten a sabedoría, o coñecemento…
entón non nos colle na cabeza que
non se queira construír barcos en
Ferrol e que nos veten con prohibicións sucesivas e nos oculten
certas informacións porque non
sabiamos que tiñamos vetada a
construción en Fene até o 2015.
Iso ocultóusenos por parte do goberno, pero tamén por parte dos
sindicatos estatais.
Aos sindicatos de Madrid non
lles importa Ferrol, igual que non
lle importa á SEPI. Teñen outras
prioridades. Se Madrid e os sindicatos non son capaces de arranxar
a situación, que nos deixen a nós
dar solucións e acometelas. O
conselleiro de Industria contribúe
cun plano industrial con patronos,
entidades financeiras, carteira de
traballo, buques que se poden poñer na quilla para facelos e Astano
poderá volver ser un estaleiro nun
sector que, a medio e a longo prazo, ten futuro.
Haberá suficiente capital
galego para isto ou teremos
que recorrer ao investimento
estranxeiro?
A lei de libre mercado indica
que, se hai expectativas de gañar
diñeiro, as entidades financeiras
apostan por esa gañancia. Se somos capaces de convencer a SEPI
de que o estaleiro de Fene ten que
volver converterse nun auténtico
estaleiro, fóra de Navantia, teremos que empezar pouco a pouco
co apoio da Administración. A
SEPI pode seguir participando, a
Xunta tamén e as caixas e as entidades financeiras tamén se poden
inlcuír nese holding. O obxectivo
final ten que ser unha empresa
que só estea gobernada e dirixida
por cuestións e decisións empresariais e económicas. Que nada
teña a ver coa cor do partido que
estea gobernando en cada momento nin cos avatares das políticas que queira acometer cada goberno que saia das eleccións.♦
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Fotogramas do vídeo (dispoñíbel en www.psoetv.es) A outra tregua.

A falta de xestos das partes escurece o futuro do proxecto de paz

A dupla lectura do vídeo do PSOE
DANI ÁLVAREZ / BILBAO
O vídeo que o PSOE distribúe
na súa canle de televisión por
internet ten dous obxectivos:
deter a perda de confianza
dos votantes españois no proxecto socialista e alertar de que
se finalmente a ETA volta ás
armas non será por culpa súa.
A outra tregua é o título do famoso vídeo que o PSOE publicou a través da internet para demostrar que o PP está a empregar
unha dupla moral inaceptábel no
proceso de paz vasco se o comparamos co que eles mesmos fixeron entre setembro de 1998 e
xaneiro do 2000. Apenas 48 horas despois de que a cúpula do
PP marchase polas rúas de Madrid da man da Asociación de
Víctimas do Terrorismo (AVT),
no que supón a terceira manifestación das vítimas que comanda
Francisco José Alcaraz desde a
declaración de alto ao fogo, os
socialistas decidiron dar un paso
adiante no relativo á batalla para
gañar a opinión pública, seguramente influídos por algúns inquéritos de intención de voto que
non son demasiado favorábeis a
José Luis Rodríguez Zapatero.
Ese vídeo, que se limita durante
17 minutos a repasar algunhas
declaracións de dirixentes como
José María Aznar, Mariano Raxoi, Miguel Ángel Rodríguez,
Jaime Mayor Oreja ou o presidente de Navarra, Miguel Sanz
(obsesivo no seu ímpeto de falar
sempre en nome de todos os navarros), ten non embargante, unha dupla lectura: por un lado hai
que entendelo nesa clave española e, por outro, convén facer
algúns apuntamentos no eido do
que os socialistas fixeron até
agora neste proceso de paz.
As 24 horas posteriores á
emisión íntegra do vídeo, os da
dereita desapareceron como se
os levase a auga. Só falou Raxoi
desde Córdoba, quen tiña pensado capitalizar a manifestación
da AVT e tivo que botar o freo.
Os demais acazapáronse porque
unha cousa é ter cara e outra ser
provocadores. Só a última hora
apareceu Aznar co seu novo look neocon e unha das frases
marca da casa: “Que me deixen
en paz”. É evidente que o PP dicía cousas moi distintas no 1998
das que di agora, e tamén o é
que o resto dos partidos apoiaron a Aznar na súa intentona. O
PSOE teme que o actual proce-

so de diálogo, con moitos medios de comunicación en contra,
lle estea supoñendo unha perda
de confianza por parte dos cidadáns (especialmente en España)
e por iso quería demostrar que,
facendo moito menos do que fixo Aznar, logrou un alto ao fogo
e a posibilidade de gañar a paz
definitiva. Por iso a primeira
cuestión sobre este vídeo está
en que vai dirixido á opinión
pública en España e tamén a
desgastar o PP unha vez que estes deixan claro que con eles
non se pode contar para outra
cousa que non sexa rebentar todo. Xosé Blanco dicíao o luns,
27 de novembro: “Se queren
que lle digamos á ETA que rompemos e que volvan aos atentados que o digan claramente”.
Pero a segunda clave do vídeo está precisamente no que o
PSOE aínda non fixo. O martes
tanto o goberno vasco como Batasuna coincidiron en que desde
Ferraz non poden estar presumindo de que aínda se moveron
menos que o PP no 1998 e, aínda así, pretender que o proceso
actual saia ben. Arnaldo Otegi
foi ben gráfico ao sinalar que
daquela “o PP case non fixo nada, polo tanto non é posíbel
construir un proceso facendo
menos”. Hai uns meses circulou
pola rede un documento que repasaba titulares e editoriais de
xornais españois como El Mundo ou o ABC, nos que estes se
declaraban entusiasmados con
Aznar e os seus decididos pasos
a prol da paz en Euskadi “sen
vencedores nin vencidos” e “sen
esixir a rendición e a entrega das
armas” no 98. Hai quen pensa
que este vídeo se debería ter sacado hai seis meses, porque agora xa estamos noutra clave. Pero
a cuestión aquí segue a estar na
vertixe que os socialistas senten
cando queren avanzar e o PP desata toda a súa maquinaria mediática e política contra o proceso. Zapatero e os seus deben
asumir que co PP non hai posibilidades de acordar nada, e que
terán que tomar decisións importantes se queren consolidar a
paz, porque se esperan por Raxoy, Ángel Acebes e Eduardo
Zaplana iranse metendo nun carreiro sen saída.
O vídeo do PSOE ten outra
clave aínda pouco comentada: o
último minuto está protagonizado pola voz dunha narradora que
fai varias preguntas en alto:

“Tras a ruptura da tregua da
ETA ninguén culpou a Aznar.
Ninguén lle reprochou que achegara presos a Euskadi nin tampouco que excarcerase varios
deles. Ninguén o apercibiu por
falar do Movemento Vasco de
Liberación...”. Hai quen intúe
que esas consideracións finais

poden supoñer un aviso a navegantes, un xeito de preparar os
seus para un posíbel desenlace
dramático do proceso vasco, unha maneira de dicir que eles o
intentaron pero que non puido
ser. Se isto é así estariamos perante un inmenso erro, ante unha
oportunidade perdida quizais

como ningunha outra na historia. O bloqueo do proceso existe
pero é o momento de dar pasos
antes de que siga escurecendo o
panorama. Oito meses despois
do alto ao fogo non é de recibo
presumir de que non se fixo aínda nada, porque sen movementos non haberá proceso.♦
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A comisión de control certifica que o IRA asume a vía democrática

A paz do Sinn Féin coloca os unionistas
pro-británicos de Paisley na fronteira da lei
GUSTAVO LUCA
A tregua anunciada polo IRA no 1994 xa é irreversíbel. Quen o
proclama é a Comisión Internacional de Control (IMC) do proceso de paz no seu último informe. O Exército Republicano Irlandés
cambiou tan radicalmente o seu esquema de organización e está
tan comprometido coa estratexia política que nas circunstancias
actuais non se considera verosímil o seu regreso á loita armada.
Nunha festa celebrada no hotel
Europa de Belfast, o líder do
Sinn Fein describía o cambio de
horizonte de Irlanda: a reunificación probábel nun prazo medio
pola vía dos votos, o republicanismo en ascenso arredor do proxecto nacional irlandés e a posición defensiva e residual dos
unionistas máis conservadores.
Agora correspóndelle a Ian
Paisley, dous metros de párroco
protestante envoltos nunha bandeira británica, dar unha resposta aos acordos de paz e decidir
se participa nas institucións. Para Gerry Adams está fora de toda dúbida que o Partido
Unionista Democrático (DUP)
ten que participar nas institucións se non quere desaparecer
no limbo dos partidos suicidas.
Este temíbel partido que ocupou
directa ou indirectamente todas
as delegacións do poder inglés
sobre os seis condados do norte
de Irlanda durante os anos de
represión asegura que as propostas de paz do Sinn Féin son
máis perigosas que a violencia.
A expresión tregua-trampa, coa
que o ministro do Interior do
Goberno Aznar recusaba o primeiro alto ao fogo unilateral da
ETA, é unha invención de Ian
Paisley. “Hai 40 anos non había
nada aquí que non fose un espazo de poder dos unionistas –recorda Adams– e os seis condados eran un partido Estado. Un
primeiro ministro unionista que
todos lembrades dixo que aquí
tiñamos un parlamento protestante para un país protestante.
Os demais estabamos aviados
por un arsenal de lexislación represiva, unha policía brutal e un
exército en armas; pero todo isto cambiou”.
Interpretacións diferentes
En que consisten os cambios?
12 anos despois da primeira tregua do IRA e oito dende os
acordos de Venres Santo, promovidos polo Sinn Féin, os
unionistas do Partido Democrático do Ulster (UDP) chámanlles traidores aos unionistas republicanos de John Hume e David Trimble, os seus aliados de
tantos anos na represión dos nacionalistas e na estratexia da
partición da illa; perderon a comunicación coa poderosa colonia irlandesa de Nova Inglaterra
e por extensión coa política exterior norteamericana e se declaran burlados polo mesmo goberno de Londres.

O referendo sobre os acordos
de paz revela esta división: a
maioría dos católicos asume a
proposta pero os unionistas aparecen divididos. A metade dos
protestantes votaron pola paz o
que significa que católicos e
protestantes votaron un mesmo
texto con interpretacións diferentes. O discurso republicanista
do Sinn Féin busca xuntar estas
dúas forzas nun mesmo proxecto
nacional irlandés. O Partido
Unionista de Trimble explicoulles ao seus votantes que os acordos eran a táboa de salvación da
unión cos británicos; Adams dixo que nos acordos estaba a chave da unidade irlandesa.
Con razón afirma Adams
que os altos cumes conquistados
ofrécenlles por fin un panorama
diferente e esperanzador. No
bando unionista a proposta de
paz foi coma un terremoto: o
partido de Paisley, a Orde de
Orange, e seis deputados do Partido Unionista desmarcáronse.
Entre os nacionalistas, o IRA
Auténtico, unha escisión do Ira
Provisional, quixo bloquear a
participación do Sinn Féin no
goberno do Ulster e en 1998 puxo a bomba de Omagh que matou 26 persoas. No proceso promovido polos familiares das vítimas apareceron membros da
policía británica implicados. O
Ira Auténtico fixo un chamamento pola paz e foi sucedido
pola Ira Continuidade, imposíbel de trazar politicamente.
Non é menor a odisea do

Membros do Sinn Féin –Gerry Adams é o segundo pola esquerda– nunha concentración en contra da venda de Air Lingus.

Sinn Féin coa fracción conservadora da República de Irlanda,
máis sensíbel á defensa dos seus
privilexios, aínda a costa de cederlle ao goberno de Londres,
ca a traxedia dos seis condados.
Sometidos a unha lei antiterrorista específica dende
1971, con embargo de todas as
garantías legais do Estado británico, os nacionalistas apostan
pola paz e a democracia. Sobre
a imputación da violencia,
Adams precisa: “Os procesos

de liberación nacional pasan
por etapas distintas. Hai fases
de resistencia nas que, chegado
o caso, hai que defenderse coas
armas. Sonche tempos de guerra, que queiras que non. Pero
hai outros tempos que son de
compromiso, de buscar acordos, de xustiza e de paz”.
En tempos de guerra (o que
os británicos chamaban Os conflitos) a maioría da actual dirección de Sinn Fein pasou pola
cadea, incluído Gerry Adams.

Descritos pola prensa inglesa
dos 80 coma unha banda de fanáticos terroristas, alcanzaban
no 93 do goberno británico o recoñecemento da vontade democrática dos seis condados o que
rendía o principal baluarte contra a existencia dunha Irlanda
unida. No 1998 conseguiron de
Londres a definición de presos
políticos para os militantes do
IRA na cadea, o que implicaba
que a súa liberación formaría
parte das negociacións de paz.♦

Cos terroristas non se fala
Comezos da década do 1990, no
medio de encarnizadas represalias do UDA (os batallóns da
morte pro-británicos) contra as
circunscricións nacionalistas,
Gerry Adams tivo a idea de escribirlle unha carta a John Major, primeiro ministro conservador. Alguén puxo no sobrescrito: “John Major, número 10 de
Downing Street, Belfast”.
Adams di que fora un trasgo
céltico o que se burlara do enderezo pero a carta chegou finalmente
á mesa de Major en Londres e
abriu o diálogo entre posicións
consideradas o cumio universal de
desencontro político. O líder do
Sinn Fein tomara a idea das memorias de Ho Chi Minh que baixo

as bombas norteamericanas mandaba extensas cartas aos presidentes con dereito a veto na ONU.
A idea non fora ben acollida
polo cumio nacionalista pero o
contacto epistolar elemental deu
lugar en breve a encontros clandestinos co primeiro ministro.
“Falar con Adams, ese terrorista?
Sería imposíbel para min por unha cuestión de repugnancia”, declaraba Major ante as cámaras
media hora despois de manter unha conversa co líder do Sinn Féin.
Londres aplicaba o estado
de excepción selectivo mediante illamento, excepción legal,
feroz propaganda e censura total do discurso político nacionalista. A televisión pública britá-

nica estabelecera dende a década do 1980 unha ferreña cartilla
de vetos para Irlanda. A guerra
era da democracia contra o terrorismo. Os redactores podían
entrevistar en directo xemeres
vermellos de Pol Pot pero non
cadros do Sinn Féin. Até os
acordos de Venres Santo (1998)
os protagonistas da resistencia
en Irlanda do norte debruzábanse brevemente na pantalla pero
nunca coa súa voz senón dobrados. Con todo, os inquéritos
da BBC mostraban que a maioría da audiencia favorecía unha
retirada británica dos Seis Condados ocupados en Irlanda.
Tan intensa fora a campaña
de negación e illamento do ad-

versario político (a banda asasina) durante a longa guerra que
cando comezan as conversas de
paz mediante terceiros, danse
lances de comedia. Nas tensas
asembleas, os inimigos irreconciliábeis cambian impresións
fugaces nos retretes. “Que vergoña, termos que falar aquí”, di
un feniano. “Cando medres, págoche unha cerveza”, córtalle o
unionista. Fin das conversas,
Adams vai mexar ao xardín. Xa
é noite. “Topei co destacado
unionista Dermott Nesbit –conta o líder do Sinn Fein– e os
dous regamos os buxos en silencio. “É o proceso do pis”, dixen.
El non chistou pero notei que
aguantaba a risa.♦
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O novo presidente do Ecuador quer rachar lazos cos EE UU
A axuda
internacional
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

s relacións
internacionais viven
nos últimos tempos
o fenómeno da propaganda
da axuda dos países ricos
aos pobres.
A cantidade por este
concepto medra ano tras
ano, pero na realidade
tamén o fai a pobreza dos
países receptores da tal
axuda.
Quen manda no mundo,
esas corporacións
transnacionais que ninguén
elixíu, invisten nos países
expoliados porque estes
teñen riquezas naturais,
supoñen ganancias altas,
porque os salarios son de
fame e porque neses países
non hai regulacións que
protexan o ambiente.
Nos EE UU o goberno
outórgalles ás corporacións
exencións nos impostos.
Os excedentes do comercio
agrario norteamericano son
enviados a eses países a
baixo prezo e afunden a
economía do país invadido.
Créase un mercado laboral,
con xente desesperada, que
sae do campo á cidade, a
sobrevivir en barrios de
folla de lata.
A industria Disney,
produtora de filmes como
Bambi, non ten a mesma
sensibilidade en Haití,
onde lles paga aos seus
traballadores 11 centavos
de dólar á hora. Os zapatos
que se facían en 1990 en
Indonesia estaban
fabricados por nenos que
traballaban 12 horas ao día,
por 13 centavos á hora.
Custaban 2,60 dólares.
Vendíanse nos EE UU a
100.
Os EE UU son un dos
poucos países que non
asinou a convención
internacional para a
abolición do traballo
infantil. Negouse. Será
porque é práctica habitual
dos seus negocios no
terceiro mundo e tamén no
interior das súas fronteiras.
A axuda exterior vai
asociada á creación de
infraestruturas necesarias
para o comercio e vai
parella ao investimento das
transnacionais. Os
embaixadores traballan nos
dous eidos.
O FMI obriga os países
endebedados a someterse
ao programa de axuste
estrutural, polo que son
obrigados a outorgarlles
beneficios fiscais ás
corporacións, así coma a
recortar os gastos en saúde,
educación, transporte e
alimentación e privatizar a
súa economía. A axuda
remata sendo un negocio
con trampa.♦

Os desafíos de Correa
CÉSAR LORENZO GIL
A vitoria rotunda de Rafael
Correa nas eleccións presidenciais ecuatorianas esperta altas
expectativas sobre o que ha
significar para o país latinoamericano un goberno que prometeu, diante de todo, cambios
profundos. A economía, a constitución e as relacións cos EE
UU serán os temas aos que máis
atención haberá que poñer.
A diferenza electoral colleitada
por Rafael Correa a respecto do
seu adverario, Álvaro Noboa, na
segunda volta das eleccións
ecuatorianas, celebrada o 26 de
novembro, é a máis ampla no país desde o 1979. Este refrendo
válelle ao presidente electo (tomará posesión o 15 de xaneiro)
para adiantar as liñas mestras do
seu mandato cunha seguridade
que estraña nun país afeito aos
repentinos cambios de opinión
dos seus gobernantes xusto cando colocan a banda presidencial.
Correa non oculta as súas ligazóns cos movementos de nova
esquerda que sucan América Latina de norte a sur. Confésase
amigo persoal de Hugo Chávez e
pretende unirse aos organismos
multilaterais nos que xa participan Venezuela, Bolivia e Cuba.

Rafael Correa.

As bases da súa ideoloxía son
dúas: a rexeneración política e as
mudanzas radicais na economía.
Para acometer o primeiro desafío
pretende ter preparado en tres meses un proxecto de Asemblea
Constituente que redacte unha nova Constitución para presentala,
talvez no verán, a votación. A
constitución actual permite actualmente que o presidente tome esta
decisión sen consulta co Congreso
–no que o partido de Correa é moi
minoritario– pero prevese que se
chegue a consensos coa maioría
dos deputados, que comparten co

presidente a ansia por variar as regras políticas dun Estado no que é
máis doado ver a selección de fútbol na segunda fase dunha Copa
do Mundo que ver un presidente
cumprindo a lexislatura.
Para equilibrar a economía
ecuatoriana, precaria e extasiada
por abismais diferenzas sociais,
unha débeda externa abafante e
nulos medios de produción industriais, o novo presidente quere seguir unha liña mixta entre os
exemplos de Lula, no Brasil, Evo
Morales, en Bolivia, e Chávez.
Con urxencia, Correa, que foi mi-

nistro de Economía e xa tratou co
FMI, solicitará unha renegociación da débeda para asegurar o
pagamento a longo prazo, so o
compromiso de sanear as contas
públicas con dilación. O goberno
tamén quere redactar de novo os
contratos coas empresas explotadoras de petróleo e outros recursos, especialmente para lograr reducións nas cotas aos consumidores dos servizos básicos. Ademais,
quere reingresar na Organización
de Países Produtores de Cru.
Pensando a medio prazo, Correa ten moi claro que as relacións
cos EE UU deben mudar radicalmente. O presidente electo conta
co amparo da fortísima rede de
colectivos indíxenas que lidera o
Pachakutik, que construíu a oposición aos diferentes gobernos
desde hai unha década ao redor
dos perigos que suporía a ratificación do Tratado de Libre Comercio. Neste tema, o presidente foi
diáfano: “Ese tratado arruinaría a
nosa agricultura. Nestas condicións, non o asinaremos”, dixo.
Tampouco parece disposto Correa
a permitir que os norteamericanos
sigan controlando a base militar
de Manta. Desde alí saen as tropas
que se ocupan da represión á guerrilla colombiana e fumigan plantacións de coca.♦

Aquí fóra

Eixo andino
LAUDELINO PELLITERO
Hugo Chávez recoñecía, na televisión venezuelana, que decidira non facer declaración
pública ningunha en favor de Eduardo Correa, a pesar de que o 60% dos ecuatorianos teñen unha opinión favorábel do presidente venezuelano.
As campañas mediáticas organizadas en
Perú, México e, en menor medida, no Brasil contra os candidatos máis próximos ao
presidente venezuelano prexudicaran notabelmente as expectativas electorais das alternativas de esquerda.
O eixo andino que sintoniza coa mensaxe bolivariana vén de engrosar o seu trazo e
prolongar o percorrido. O novo presidente
de Ecuador, Rafael Correa, a diferenza de
Lula, nunca agachou en campaña a súa simpatía, admiración e adhesión ao proceso de
cambio que vive Venezuela.
A quen fora ministro de Economía correspóndelle a responsabilidade de recuperar a credibilidade do pobo na democracia e
na clase política. Hai escasamente catro
meses, os datos sociolóxicos indicaban que
máis do 90% da poboación, que penetraba
transversalmente os máis diversos estratos
sociais, non confiaba nos partidos políticos,
no sistema representativo, nin nos seus líderes, xa que identifican os poderes públicos como os causantes máis directos da situación socioeconómica tan degradada na
que se atopa afundido o país.
Hai escasamente catro meses os datos
Gallup Internacional situaban a Rafael Correa tan só co 9% da intención de voto, por
detrás de Roldós, Noboa, ou Cynthia Viteri,
pero as eleccións primarias do 15 de outubro consumaron a tendencia continental do
esnaframento contra as urnas das grandes
opcións políticas tradicionais, tan clásicas
como desprestixiadas.
O Ecuador de Rafael Correa, está a tem-

po de reorientar o compás ideolóxico dun Mahuad en 1999– que involucra o Ecuador
país que perdeu definitivamente o rumbo no conflito armado interno que vive Codurante o bienio 2003-2005, durante o man- lombia dende hai décadas. Así mesmo, asedato de Lucio Gutiérrez. Presidente que gurou que o tratado de libre comercio prechegara ao poder co visto e prace de Hugo visto cos EE UU debería agardar no conxelador indefinidamente
Chávez, con apoios das
prolongando unha tenorganizacións de essión bilateral que atoquerda e dos movenovo presidente
mentos indixenistas,
para o seu punto máis
álxido cando a mediapara finalmente acabar
prometeu
tanto
en
campaña
desfilando ao paso que
dos de ano a xustiza
a decisión do
marcaba a embaixadocomo tras a victoria que ratificou
presidente provisorio,
ra
norteamericana
Kristie Kenney, utili- non renovaría o acordo dos Alfredo Palacio, de expulsar a petroleira norzando o nepotismo e a
EE UU sobre Manta –unha teamericana Occidenrepresión.
tal Petroleum, por vioO perfil do novo
presidente do eixo da das poucas bases militares lar as leis ecuatorianas
esquerda andina, non que Norteamérica aínda ten que prohiben vender as
accións a outra empreconcorda cos estereotien América Latina”
pos que representan os
sa estranxeira sen autorización gobernaoutros presidentes do
eixo Caracas-La Paz.
mental.
A Alianza País
Correa posúe unha só(AP) plataforma pola
lida formación intelectual, graduouse nunha universidade católica que concorría Rafael Correa, non presentalocal, e doutorouse en Europa. Pero a súa ba candidatos ao Congreso, institución que
presidencia esperta as mesmas fobias en considera contaminada “instrumento de
Norteamérica que manifestan cara a Chávez abuso dos dereitos cidadás e das instituou Evo Morales. En Washington preferían cións democráticas”. Por tanto, promoverá
un populista amigo inofensivo para os inte- unha nova Constitución co propósito de erreses norteamericanos: o magnate do bana- guer o prestixio de 27 anos de pseudodeno Álvaro Noboa, quen ergueu un imperio mocracia que pouco teñen contribuído na
económico explotando en réxime de se- tarefa de minguar os alarmantes niveis de
miescravismo unha boa parte dos seus em- pobreza ou na consolidación dos dereitos
colectivos.
pregados.
Correa ten a palabra e o poder para rePola contra, o novo presidente prometeu
tanto en campaña como tras a victoria que conducir, as case tres décadas de democranon renovaría o acordo dos EE UU sobre cia imperfecta.♦
Manta –unha das poucas bases militares
que Norteamérica aínda ten en América LaLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
tina, dende a época do presidente Jamil
www.igadi.org
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O ciclista galego será a referencia do ‘Karpin Galicia’,
que inicia a súa campaña de imaxe

Os seleccionábeis

Líder Serrano
CÉSAR LORENZO GIL
Finalmente, Marcos Serrano
será o líder do equipo ciclista
Karpin Galicia. O veterano corredor terá a oportunidade de
liderar un conxunto novo e moi
ilusionado con esta experiencia.
O redondelán Marcos Serrano
asume o reto máis importante da
súa carreira deportiva con 34
anos. Despois de moitos anos subido á bicicleta, traballando moitas veces para darlle a gloria a
outros, pero tamén recompesado
polo seu esforzo en diferentes
carreiras, incluído o Tour de
Francia, agora cambia de rol.
Serrano recoñece que estivo
a piques de abandonar o deporte
e tamén critica certa tensión
–vivida nos medios de comunicación máis que na propia relación interpersoal– á hora de
arranxar o seu contrato polo
Karpin Galicia. Finalmente, todo
se arranxou en positivo. O ciclista asume con valentía o reto de
liderar un equipo novo, con co-

Marcos Serrano e a Conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo.

rredores bastante inexperientes e
outras debilidades que terán que
se ir corrixindo aos poucos me-

A.G.N.

diante carreiras e máis carreiras.
Serrano é optimista sobre o futuro do Karpin Galicia e considera

que é un orgullo comandar un proxecto tan desexado polo ciclismo
galego desde hai máis dunha década. Nas súas pernas e na súa cabeza confiarán moitos afeccionados,
que soñan con que o equipo galego de aquí a pouco poida estar entre o grupo de clubs máis destacados da elite profesional. El móstrase seguro, maduro e consciente do
labor que debe realizar, das expectativas creadas e desas arelas dun
país do pedal que deberá ser magnánimo nestes primeiros pasos.
Unha vez confeccionado o
groso do equipo, tanto na área
deportiva como técnica, o Karpin Galicia agora comeza unha
ambiciosa campaña para se dar a
coñecer, tanto entre os afeccionados e profesionais do ciclismo
do noso contorno, como entre a
propia sociedade galega, que
pouco sabe desta iniciativa. Co
horizonte de participar na Volta a
España 2007 de setembro, o
equipo prevé unha dura “pretempada” e outro tipo de iniciativas
fóra da propia competición.♦

EXERCICIO E SAÚDE

XURXO G. LEDO
Jonathan Aspas Juncal.
Lateral/Extremo dereito.
Moaña, 28 de febreiro, 1982.
1,77 m. /7 2 kg. Celta.

Deporte e mercado laboral
O mercado laboral é moi complicado para todas as profesións. O traballo escasea e cada
vez son mais os demandantes
de emprego porque a poboación
non deixa de medrar, dándose
incluso unha competencia nova
entre residentes e emigrantes
Ademais da falla de emprego
estase a dar unha situación que
nos EE UU e xa moi frecuente: a
xente que ten traballo pero non
lle chega para vivir e por iso teñen que pluriempregarse. En
Galicia podemos comprobar tamén como moita xente traballa
sen contrato ou con modalidades
ilegais nas que a relación laboral
camúflase baixo a aparencia dun
arrendamento de servizos. Por
outra banda, hai unha cantidade
estimábel de persoas que asinan
un salario ou unha xornada que
non se corresponde coa realidade, así temos aquelas que por
contrato están a media xornada
pero en verdade traballan a xornada completa ou as que asinan
un salario bastante maior do que
logo reciben. Por suposto esta
xente non ten dereito á folga nin
a reclamar porque as súas necesidades e o medo impídeno.
Estas situacións son coñecidas pola gran maioría pero como acontece co urbanismo pasaron a ser algo normal nun Estado adormecido e silenciado
polo poder, tanto político como
mediático. Agora todo o mundo
parece escandalizarse pola corrupción nos concellos asociada

á construción pero non se di nada do indescritíbel tráfico de influencias, información privilexiada e enchufismo que é manifesto e evidente. Fagan vostedes un exercicio de curiosidade
e pescuden sobre os apelidos
dos funcionarios nos Concellos.
Cantas persoas da mesma familia contan cunha preparación
exquisita e aproban oposicións?
Namentres isto acontece, en
moitas urbes, como a de Vigo,
moitas persoas con inquedanzas
colaboran con asociacións e póñense a cabeza para organizar
actividades sociais ou reivindicar melloras para os barrios. Este traballo é feito sen ánimo de
lucro pero para poder levalo a
cabo é necesaria a participación
de profesionais que asesoren ou
desempeñen tarefas diversas a
fronte de actividades como
Ximnasia, Ioga ou Tai Chi.
Cómpre facerse a pregunta
de cal é o papel de uns e de outros? E necesario explicar que
os cargos directivos cumpren un
labor e os traballadores outro?
Parece que en certos ámbitos estase a dar o paradoxo de considerar os traballadores como profesionais liberais ou autónomos
como se de avogados se tratara
ou de fontaneiros, electricistas,
etc. Deste xeito págaselles cunha factura e téntase eliminar todo atisbo de relación laboral.
Temos entón a corrupción
dos concellos, deputacións e outras administracións e ademais

Aspas. Vale para todo: extremos por ambas as bandas,
dianteiro e agora tamén lateral dereito. O adestrador do
Celta confiou no de Moaña
para ser o comodín dun equipo con certas carencias e lesións inoportunas. Jonathan é
titular e consolídase semana a
semana, a pesar do sacrificio
mental que supón cambiar
tanto de posición. Por exemplo, diante do Zaragoza o pasado 26 de novembro, xogou
toda a primeira parte como
mediapunta pola dereita.
Desquiciado polos rivais,
soubo recompoñerse para facer unha brillantísima segunda metade como lateral pola
mesma banda, salvando o seu
equipo dos perigosos ataques
de Diego Milito.♦

algúns empéñanse en presionar
os traballadores negándolle dereitos coa escusa de que son privilexiados por cobraren grandes
sumas de cartos por hora traballada. Estache bo o conto, se non
había leña de abondo para queimar os máis febles entón agora
temos os visionarios que xestionan os cartos dos asociados como dilixentes empresarios afeccionados. Xogan a outorgar dignidade e negala, coa lexitimidade dun cargo que non son capaces de poñer a disposición dos
socios pero que os imbúe dun
poder magnífico lonxe da humildade e o senso común.
Xa no terreo deportivo, o
emprego é escaso e precario como para que aínda agora xurdan
polas regandixas novos patróns
prepotentes e fachendosos. E
por se alguén ten dúbida da crise, comprobade como hai uns
anos se presentaban ás probas
para facer a carreira de Educación Física sete persoas por praza, agora teñen que chamar á
casa aos aspirantes que non
aprobaron as probas de acceso
para cubrir as prazas vacantes.
Nos ximnasios o persoal que
desenvolve traballos técnicos,
ou non ten contrato ou os que
hai, son míseros. Nos clubs deportivos non se fai un contrato
porque non hai cartos e porque é
considerado como un traballo
que ben se pode facer debalde.
Nas administracións públicas o
número de persoas contratadas

con cualificación de licenciado é
ridícula, vexase como exemplo o
Concello de Vigo, onde na Concellaría de deportes hai un, que é
o director, e no Instituto Municipal dos Deportes hai dous. Se teñen curiosidade pregunten na
súa vila ou cidade cantos licenciados en Educación Física hai
contratados. En moitos diranlles
que non son necesarios, que con
monitores ou técnicos de FP é de
abondo. Agora pregúntenlles
porque as receitas e as consultas
médicas non as fan técnicos de
laboratorio ou enfermeiras que
sairían moito máis baratos?
Con este panorama pretender facernos pensar que algo vai
mudar na tendencia manifesta a
unha sociedade sedentaria, obesa e enferma, é algo inxenuo.
Ou pensan vostedes que a violencia xuvenil, os rapaces metidos ao botellón (como mínimo),
os problemas de asma, as patoloxías cardiovasculares, etc.,
son froito da casualidade.
Nin a televisión, nin as campañas publicitarias dos ministerios e as consellarías, nin os sesudos debates de grandes especialistas resolverán nada. Agora
ben, podemos seguir na casa esperando que alguén tachado de
radical e excéntrico se manifeste e namentres nos comentaremos intelixentemente dende o
sofá: esta xente non sabe que
facer para saír na televisión.♦
coquegl@terra.es

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

Oubiña
Celta
Iván Carril
Vecindario
Nacho Novo
G. Rangers

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

Xosé
Miranda
retratado
por CALROS
SILVAR.

O perfume
en galego

Capa da novela
tomada do cartaz
da película que
agora se estrea.

VI Congreso Cultura
da Terra Cha
AAsociación Cultural Xermolos e a Fundación Manuel María organizan o VI Congreso Cultura da Terra Cha, nesta edición sobre
“Sons e palabras da tradición”. Inaugúrase
o venres 1 de decembro en Castro de Ribeiras de Lea coa conferencia Arredor da música que pronunciarán Mini e Mero, membros do grupo A Quenlla. O sábado 2, na
Casa de Cultura de Vilalba, Antón Reigosa
afondará na relación da tradición e a rede e
Xosé Miranda falará sobre a transmisión
oral do conto. Presentarase ademais Galicia
encantada. O congreso remata co relatorio
de Xoán Cuba sobre as lendas da comarca.♦

Rodaxe d’A casa da miña avoa.

Cinco documentais
no Docs Galicia 06
A casa da miña avoa, Cambio climático,
As voces do Prestige, Pic Nic e A cuarta
pista son os documentais seleccionados
para o catálogo Docs Galicia 06, programa
que vén de botar a andar o consorcio Audiovisual de Galicia. O Consorcio audiovisual, con esta iniciativa de distribución,
persegue apoiar un xénero en auxe no país
e ten prevista a edición de 600 catálogos
en dous formatos para distribuír nos mercados do Sunny Side of the Doc, no MIPCOM e no MIPTV así como en festivais como o de Lisboa, Amsterdam ou Toronto.♦

Fran Pérez de xira
polo Reino Unido
Fran Pérez, líde do proxecto musical NARF,
realiza unha nova xira polo Reino Unido do
5 ao 15 de decembro. O cantor e compositor
de Compostela, que reparte a súa actividade
entre o teatro, o rock e a música de autor, realizará máis de media ducia de actuacións en
locais de Londres e Brighton, entre os que se
encontra o Centro Galego da capital o día 10.
Narf presentará as composicións máis persoais do seus últimos proxectos, nos que Mozambique deixou pegada. Esta é a segunda
xira polo Reino Unido do recentemente gañador do Festival das Linguas Minorizadas.♦
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centro Cultural da Deputación de
Ourense acolle até o sábado 2 de
decembro o simposio ‘Estado
actual da arqueoloxía no noroeste
peninsular’, organizado pola Fundación Vicente
Risco en colaboración coas tres universidades
galegas. Arqueólogos e historiadores participarán nas mesas redondas, talleres de formación,
visionado de documentais e visitas que compoñen o programa das xornadas co que se quere
analizar a incidencia da arqueoloxía na configuración da identidade nacional galega, así como as
novas tendencias e liñas de investigación. O simposio celébrase en homenaxe a Florentino López
Cuevillas. Parte do labor daquela xeración de
investigadores galeguistas se centrou en recupe-

rar e protexer o patrimonio lingüístico. Para
tentar facelo renacer na comarca das Portelas
(Zamora), celébranse entre o 1 e o 2 de
decembro as Xornadas de Lingua e Cultura
Galegas en Lubián. Este encontro, organizado
pola Asociación ‘Xente Nova das Portelas’ e a
Área de Normalización Lingüística da
Universidade de Vigo, inclúe presentacións de
libros, conferencias, mesas redondas e incluso
un campionato intergalaico de birlos. E tamén
moito pola lingua fixo Álvaro Cunqueiro, que
desde hai uns días lle dá nome á biblioteca do
centro que o Instituto Cervantes ten en Damasco.
A capital siria vivirá xornadas sobre literatura
galega no futuro, xa que se anuncia a visita de
Miguel Anxo Fernán-Vello e Vítor Freixanes.♦
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Villares entra na Academia
reivindicando a continuidade galeguista
Freixanes constata que hai unha xeracion
de historiadores incorporada ao discurso nacional
XAN CARBALLA
Villares entrou na Academia cunha análise sobre o Arredor de Si
de Otero Pedrayo no que afondaba na “educación sentimental
dun galeguista”. Freixanes apadriñou a entrada cunha resposta
na que reivindica unha xeración de intelectuais formados na universidade compostelán que comezaba a ferver a finais dos anos 60.
O Salón Nobre da Faculdade de
Historia en Compostela vestiuse
para a ocasión o 24 de novembro. Reuníase en sesión plenaria
a Academia Galega para darlle a
benvida a Ramón Villares, que
substituía a Xulio F. Ogando. Villares, que foi decano desa faculdade e rector da universidade
compostelá, decidiu facer o seu
discurso de entrada coa lectura
histórico-ideolóxica dunha novela central do pensamento galeguista, Arredor de si, unha obra
que segundo Villares era tamén
“un ensaio ideolóxico”, “autobiografía dunha xeración” e “libro fundador que portaba unha
mensaxe nacional-patriótica”.
Villares tivo que resumir un
discurso, que agora xa está editado completo pola Academia, e
xustificou a escolla “porque era
un dos romances máis lidos e
aprezados de Otero e a obra onde
mellor se pode seguir o rastro da
educación sentmental dun autor e
mesmo dunha xeración que chantou os piares da cultura moderna
en Galiza”. Escrita en 1930, Arredor de si é considerada un resume
da evolución e toma de conciencia sobre Galicia de todo un grupo xeracional. Escrita cando
apontaba na horizonte a esperanza política, “foi o ramo do albaroque literario erguido na segunda
metade da década dos anos vinte
por unha xeración que, privada da
acción política directa nos tempos
de Primo de Rivera, se debruzou
con decisión no traballo cultural”.
Insistiu o académico na premeditación coa que Otero Pedrayo ergue o seu artefacto literario
como unha decisión de dimensión política, “Otero aspira a
contar non só feitos ou sucedidos
reais, senón e sobre todo, sentimentos, percepcións da paisaxe

e das formas, valores intanxibles
que teñen algo de inefable –de
imposibilidade de seren ditos–
nunha prosa historiográfica. Non
é que Otero recusase facer este
traballo intelectual doutro xeito,
que si o facía mediante artigos,
conferencias e discursos, senón
que adopta o relato literario como unha ferramenta para asentar
unha ideoloxía e crear unha opinión. O seu obxectivo era fundar
unha narración nacional e patriótica como, ao seu xeito, pretenderan facer no século XIX autores como Benito Vicetto”.
Intelectual da nación
Villares fixo tamén o retrato deste Otero comprometido, “Otero
experimentara na década dos vinte unha mutación extraordinaria,
pois pasou de ser un dandy, que
mesmo exasperaba a Risco co seu
tépedo compromiso con Galicia,
a se converter nun autor celebrado e, sobre todo, nun defensor
afervoado da identidade nacional
de Galicia en razón da súa cultura de raíz europea, celta e católica. Collera o papel de guieiro que
tivera Risco dez anos antes. No
ano 1930 é elixido membro do
Consello Executivo da Irmandade de Galicia, na asemblea celebrada na Coruña e, pouco tempo
despois, foi obxecto dunha homenaxe na cidade de Ourense, á que
concorreron máis de trescentas
persoas, segundo a puntual crónica d’A Nosa terra. Ata Risco, desde Berlín, argallou un telegrama
de adhesión que malia non ter
chegado nunca, revela o liderado
que se estaba a incubar na persoa
de Otero Pedrayo. Era un maîtreà-penser da cultura galega e un
dirixente político en estado de espera da ocasión para actuar, coma

Ramón Villares lendo o discurso de entrada.

tantos intelectuais da altura, de
formación ateneísta e fonda pegada cultural europea”.
A ese retrato persoal o novo
académico sitúa o máis coral dos
seus compañeiros de xeración
como “intelectuais da nación (...)
porque eles foron, propiamente,
os primeiros que en Galicia son
merecentes de tal nome, non só
pola obra publicada senón, e sobre todo, polo momento histórico no que aparecen. (...) A cuestión nacional define estas xeracións de intelectuais e esta é unha das grandes achegas da xeración Nós á cultura galega. Máis
do que “europeizar”, que é expresión ambigua e controvertida,
o que fixeron foi homologar, con
algunhas décadas de retraso, a
situación cultural de Galicia

NOELIA RODRÍGUEZ / A.G.N.

dentro do panorama europeo”.
Unha nova xeración
Vítor Freixanes foi o encargado
de dar a benvida ao historiador
vilalbés e xunto á laudatio persoal afondou no retrato da xeración que se formou nos anos sesenta na universidade compostelá, que aprendía a necesidade de
darse a man cos predecesores para proxectar o futuro “o discurso
da nación (e da cultura da nación) é un río, unhas veces cheo
e caudaloso, outras veces estiñado e resistente, pero un río no
que nos recoñecemos, que nos
alimenta e continúa. O que arestora somos é o resultado do que
antes se fixo ou fixeron outros,
os nosos devanceiros, e o futuro

ha xurdir do esforzo, a ilusión e
o traballo dos que nos continúen,
mais tamén do talento, a intelixencia, a xenerosidade e o pulo
que saibamos dar os que agora
vogamos nas súas augas. A sementeira da xeración Nós e daquel “tempo de entusiasmo” ao
que Rafael Dieste se refería nos
días ilusionados da II República
e a elaboración do Estatuto de
Autonomía de Galicia plebiscitado en 1936, non se estragou no
coiñal nin se perdeu nas pedras.
Está aqui, esta tarde, e máis no
feliz rexurdimento que se produce, non sen traballo, non sen
contradicións e reviravoltas,
tampouco sen erros, porque nada
humano é perfecto, a partir da
década dos 50 e, moi principalmente, a partir da década dos
anos 70 e 80. Un novo pulo. Unha nova xeración, que se constrúe dende a esperanza e dende a
memoria dos que antes foron e
nos axudaron a ser: os nosos
pais, os nosos avós...”.
Freixanes situaba na trinidade da Economía, a Filoloxía e a
Historia as grandes achegas cando se produce a partir dos anos
70 na universidade e na intelectualidade galega, “minoritaria,
pero activa, un rexurdir obxectivo”. A entrada de Ramón Villares na Academia representaría
aquela xente “mozos e mozas
que se formaron naquelas aulas
con aqueles mestres [que proviñan, resistentes da xeración do
Seminario e se xuntaron con outros como Alonso del Real ou
García Lombardero...], mais que
souberon procurar outras fontes
de información alén das estritamente académicas, dentro e fóra
da Universidade, na procura de
si mesmos como o Solovio
[protagonista de Arredor de Si]
que retorna cheo de preguntas,
cheo de ilusións e de enerxía (...)
para construír unha nova xeración (...) colleita feliz dos que
nos precederon. Así avanzan os
pobos a través da Historia, mentres se senten vivos”.♦

O ‘Raíña Lupa’ de literatura infantil para Antonio Yáñez
Mariña Pérez gaña o ‘Lueiro Rey’ de novela curta
A.N.T.
Antonio Yáñez gañou a sexta
edición do premio ‘Raíña Lupa’ de literatura infantil coa
obra Viaxe a Libunca. Pola
súa parte, Mariña Pérez foi a
gañadora do certame de novela curta ‘Lueiro Rey’ por Canícula.
Viaxe a Libunca é, en palabras do xurado que a premiou
co ‘Raíña Lupa’, unha obra di-

rixida ao público adolescente,
construída con ambición literaria e vocación de estilo, seguindo os rastros da prosa de
Álvaro Cunqueiro. Libunca é
o país dos mortos e os amplos
significados literarios da obra
son tamén interesantes para os
adultos.
O ferrolán Antonio Yáñez
obtén co premio 6.500 euros e
consegue rachar o seu malfado,

xa que fora anteriormente finalista deste premio dúas veces.
Yáñez tamén fora finalista do
premio ‘Merlín’ no 2005. Tamén se coñeceu o nome do finalista, Xerardo Quintiá, que
escribiu Ke-Tumba Ke-Tamba.
A Deputación da Coruña, entidade que convoca este premio, anunciou unha exposición itinerante por toda a provincia baixo o título ‘Un século

de literatura infantil en Galiza’.
Lueiro Rey
A escritora compostelá Mariña
Pérez gañou o premio ‘Lueiro
Rey’ de narrativa curta deste
ano coa novela Canícula. O
premio consta de 3.000 euros e
está convocado polo Concello
do Grove en colaboración coa
editorial Sotelo Blanco. Caní-

cula impúxose sobre outras 16
obras. Finalista foi Aínda, de
Xavier Franco, que posibelmente tamén sexa editada.
O premio ‘Lueiro Rey’ está
considerado un dos máis prestixiosos. Este ano cumpriu a
súa décimo cuarta edición e
entre a nómina de premiados
están Teresa Moure, Manoel
Riveiro Loureiro ou Xabier
López López, entre outros.♦

A carricanta
e as
formigas
MARTA DACOSTA

X

a é un lugar común dicir que a estas alturas
da historia da literatura
todo está escrito. Mais repítomo, especialmente cando caio
presa dunha obra que me provoca o asombro definitivo ante a arte da palabra. Por outro
lado, esta moeda ten outra cara, a de fornecernos de exemplos literarios que nos
permiten analizar o que acontece ao noso redor coa
poderosa luz da palabra
herdada, e o meu faro de hoxe
é a fábula aquela da carricanta e a formiga.
Samaniego pintou unha
formiga avarenta e unha carricanta amábel, mais a realidade
da historia era que a carricanta non traballaba para o inverno, atenta como estaba a agradar os camiñantes. Mentres, a
formiga acarretaba alimento
sen descanso, sen distraerse
do seu camiño, e sen chamar a
atención de ninguén.
Na nosa adaptación de hoxe, a carricanta segue só atenta a reclamar a atención de
quen manda na fraga, sempre
habelenciosa para conseguir o
seu favor. O seu canto de
serea atrae a todos, cegos que
non queren ver o seu fardo de
pasado. Mentres, as formigas
teiman cada día e cada hora
en gardar o que lles pertence
no formigueiro da historia que
se constrúe silenciosa, elas
que son os corpos das almas
que un día nos deixaron.
Ninguén lle presta
atención ás formigas. Elas son
moitas e numerosas, mais
tamén diferentes entre si, e
aquí reside o seu defecto. Entre as formigas hainas rubias e
grandes, pequenas e negras,
velenosas ou carnívoras e así
unhas destrúen o traballo das
outras, sen unir as súas forzas
no proxecto común.
E a carricanta canta, nada
constrúe, nin tan sequera unha
casa en que pasar o inverno,
atenta a atraer cara a ela a ollada e o favor do grilo e da
carracha, da barbantesa e o saltón. Un favor imprescindíbel
para sobrevivir na invernía do
século, gozar do aplauso cando
remate a tarde, fuxir da picada
do merlo e da lavandeira.
As formigas seguirán
traballando día a día, ano a
ano, sen que ninguén repare no
seu esforzo. As formigas carnívoras e os admiradores da
carricanta estorbarán o seu traballo, e farán aínda máis
invisíbel a súa angueira. Mais
como na fábula, virá un día en
que os ignorantes volverán os
ollos ao formigueiro, porque
alí atoparán o alimento necesario para as larvas do futuro.
Mentres tanto, hai quen
aínda debe descubrir que as
formigas tamén saben de harmonía e aplausos, e que o seu
formigueiro si é a casa de
todos e todas.♦
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O perfume publícase en galego
coincidindo coa estrea da película
Süskind combina o ambiente de época coa intriga
CÉSAR LORENZO GIL
Sotelo Blanco publica a versión galega d’O perfume xusto
cando nas salas de cinema se
estrea a película baseada na
novela de Patrick Süskind. Este best-seller mundial leva
máis de 20 anos seguidos nos
andeis das librarías. Agora cobra máis forza con esta tradución, que edita Sotelo Blanco.
No 1985, unha novela de época
irrumpía coma un foguete nas
listas de vendas de toda Europa.
O seu autor era un escritor bávaro de 36 anos chamado Patrick Süskind que só publicara
anteriormente un monólogo teatral, O contrabaixo, e que tampouco escribiu moito máis despois do tremendo éxito do seu
primeiro libro de narrativa (A
pomba (1987), A historia do señor Sommer (1991) e Tres historias e unha reflexión (1996)).
Absoluto éxito de vendas na segunda métade da década do
1980, durante os quince anos
seguintes seguiu rendendo a bo
nivel. Traduciuse a múltiplas
linguas e as edicións baratas dos
libros nunca abandonaron os
andeis dos hipermercados.
A pesar do éxito comercial,
O perfume non é un texto “mastigado” ou literariamente pobre.
A pretensión inicial do autor é
conseguir que as palabras teñan
olor, que o ambiente de aromas
que se crea ao redor da historia
do sensíbel asasino Jean-Baptis-

No recadro, sobre un fotograma da película O perfume, o escritor Patrick Süskind.

ta Grenouille. E iso conségueo
en alemán e tamén o consegue
Luís Fernández Rodríguez na
súa tradución ao galego. Fernández é autor tamén da tradución de Don Xoán (contado por
si mesmo), tamén en Sotelo
Blanco, publicada hai meses en
galego, ben antes ca en castelán.
O perfume combina o relato
histórico do ambiente da Francia
do século XVIII, o país máis poderoso do mundo na época, a dexeneración social dun país que
había estourar en revolución
anos despois e a intriga dun home que xoga a ser deus buscan-

do a “esencia da beleza” na pel
de fermosas mozas. Eses ingredientes eran perfectos para un
filme e parece mentira que se demorase a súa produción máis de
dúas décadas. Igual que pasou en
adaptacións literarias serodias
(O Señor dos aneis, por exemplo) houbo unha mestura de conatos de proxectos que fracasaron e grande interese por facer
unha versión poderosa que contase cun equipo á altura das expectativas comerciais dun título
tan exitoso en papel. Para lograr
tal receita, este filme contou co
amparo dunha manchea de pro-

dutoras europeas que achegaron
capital e medios –entre elas Castelao Films, propiedade de Filmax, cuxo dono, Xulio Fernández, é galego. Para dirixir a película escolleuse a Tom Tykwer,
prestixioso realizador alemán,
responsábel de Corre, Lola, corre, considerada a mellor fita
xermana da década do 1990. No
papel de Grenouille actúa Ben
Whishaw, un actor inglés de 26
anos con ampla experiencia en
televisión e cinema independente. No rol do seu mestre Baldini
actúa a grande estrela estadounidense Dustin Hoffman.♦
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Xeración dos 90

Poesía breve de significado denso
Miguel Sande publica Hoxe, que vén vento do sur
Título: Hoxe, que vén vento do sur.
Autor: Miguel Sande.
Edita: Espiral Maior.

Do átomo á galaxia, da galaxia
ao átomo. El, o home, é a ponte.
El, o home, é a palabra. A palabra, que o fai
consciente de
Hai aquí
si mesmo. As
posibilidades un lirismo
de coñecemen- moi
to do ser hu- coidado,
mano,
nos que xoga
dous últimos co espazo,
séculos multi- co silencio,
plicáronse de
e moi
xeito que as de
hoxe eran ini- atento
maxinábeis hai ao ritmo.
pouco e serán
ridículas mañá. Esas artes
non o liberaron. Desaborizando
as raíces, elevándose cara ás
fonduras do buraco negro da desubstanciación. Mentres tanto, a
vida. A vida, á nosa volta, é a
cada día máis espectáculo externo, máis experiencia pasiva, fenómeno cuase virtual. Á reivindicación dos corpos, do goce
carnal, do sexo, non lle chamen
libertinaxe verbal e fácil. Ser
poeta, tantas veces, é unha manifestación de hipersensibilidade rebelde e vital. Ser poeta,
sempre, é sufrir con paixón a
vehemencia das palabras, a prisión e a presión das palabras,
das novas e das vellas, das que
están, das que atopas, das que
perdeches e xa non están.
O libro de Miguel Sande
que hoxe traemos a estas páxinas, reflicte fondamente esta
tortura. O vento que vén do sur
é vento que venta auga, crenza
xeral. Líquido libertario que a
todos molla?, que fertiliza? Ou
apenas unha continxencia, algunha áncora, algunha excusa,
para a emulsión da fervura de
dentro, ou da brasa, ou da calor
que xerou no seu incendio ou
sinxelamente da lembranza daquel agarimo. Sonoridade ou
eco, a palabra está aí, erosiona
polo que significa ou pola imposibilidade de significalo. Nun
escenario de deserto, de soidade
absoluta, pervagan pantasmas
que son palabras, conceptos boomerang, poesía remoída, que
nunca é diferente da anterior, é a
mesma e non se lle parece ou si,
é un universo que se metaforfosea en si mesmo sen cesar; todo
é un inmenso poema, poema
fracturado, atomizado en latexos ou sombras, incertidumes,
ausencias; fronte ao abismo nada é distinto do baleiro, da sensación primaria do frío, dese
medo inmenso.
Escribimos a cerca dun tipo
de poesía nada convencional e,
contra o que puidera parecer,
nada personalizada. Froito dunha actitude contemplativa onde

Pormenor da ilustración da capa de Hoxe, que vén vento do sur.

a nada e a esencia son sombras
no mesmo papel. Na que fala
por boca do poeta a condición
do ser humano, un ser perdido,
sen referentes, desnortado, ollos
que ven ruínas, atrapado, pálpito ao pé do acantilado, desacougado, perennemente exposto á
soidade, á soidade que vén de
dentro tamén. E no medio de todo isto, a necesidade de sentir,
sentir é vivir, quen non sente
non vive. E a necesidade da palabra, a eterna incomunicación
non é só carencia de comunicación, entendendo esta como sinónimo de mensaxe, senón que

expresa tamén o oco de que non
haxa interlocutor.
O libro comeza sendo vontade lírica materializada en forma de prosa poética, un lirismo
moi coidado, que xoga co espazo, co silencio, e moi atento ao
ritmo, consciente da súa importancia á hora de manter a intensidade. Tensión estética e sémica desacostumada que se mantén segundo avanzamos na lectura e vai adquirindo forma de
poesía. Alternan na primeira
parte do libro e vai quedando
pouco a pouco en imaxe de poema moi breve. E cando o poe-
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ma medra, fragméntase, descomponse en textos máis breves aínda que se poden identificar como poemas. Logo, na
segunda parte, comprobaremos
que esta é como un macropoema integrado por catro poemas
fracturados (que non fragmentados) en breves textos poemáticos. Loxicamente tamén podería establecerse, para conxunto do libro enteiro, unidade
formal de sentido unívoco.
A estratexia expresiva propia desta caste literatura é a evocación, a epifanía. Ten sido
tildada de hermética, pois non
accede a ela calquera lector, e
pois logo tamén se ten dito que
esixe un determinado tipo de
lector, capaz de proxectar sobre
o texto un novo tipo de lectura,
verticalizada desde o texto e
que o decodifica apoiándose na
bagaxe cultural previamente adquirida, que actúa a modo de hipertexto. Porén isto, imprescindíbel na poesía de, por exemplo,
Chus Pato, nos microcontos ou
micro-relatos, aquí, neste caso
que nos ocupa, aínda tratándose
de poemas totalmente descontextualizados, non é condicionante. O sentimento, a necesidade de sentir, non precisan
contexto. Mais saiba o lector
que debe enfrontar a lectura
cunha actitude diferente á da
lectura dos textos poéticos tradicionais, non debe obsesionarse na aprehensión do contido,
este resulta dificilmente asíbel,
a súa natureza é así, insinuación, convite á reflexión.
Neste tipo de poemas a actitude do autor non debe ser
moi diferente á que demostraría un escritor de haikus. De
feito, formalmente non pretenden selo, nin adoptan o patrón
métrico que os caracteriza nin
tampouco o correspondente estrófico. Porén, conceptualmente, un considerábel número de
textos, por non dicir todos, si
están moi próximos ao haiku.
Pilar Pallarés nas “Notas á edición”, onde interpreta a obra á
luz do corpus do autor, relaciona este tipo de poesía co expresionismo de Munhc, que é poesía feita de cascallos (lémbrese
que os microcontos e os microrelatos tamén nacen dos cascallos da modernidade), ruínas
reunidas para calmar e construír o incendio da necesidade
de comunicación. Rematando,
sinalemos que en Hoxe que vén
vento do sur, a dimensión espacial do poema, adoito manipulada, redeseñada, é empregada
para xogar á estratexia dos silencios, de xeito que salientan
a intensidade do texto poético,
a súa plenitude de formas breves mais de significado denso,
trascendente.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Letras de Cal na produción
poética galega dos 90, de Miguel Louzao Outeiro, pescuda
na influencia
que esta
editorial
fundada na
Amaía tivo sobre a
penúltima
xeración poética galega . O
colectivo
abeirado en Letras de cal (que
perviviu entre o 1997 e o
2002) supuxo a culminación
dunha tendencia entre os poetas de Galiza de colectivizar a
súa creatividade e ideario.
Edita Laiovento.♦

Financiamento
público
Galaxia publica Chaves da
economía pública galega, volume
coordinado
por Albino
Prada Blanco e
Xaquín
Álvarez Corbacho. A través
das análises de
Alberto Gago
Rodríguez, Xavier Labandeira
Villot, Santiago
Lago Peñas e Manuel Lago
Peñas, explícase cales deben
ser as prioridades de
investimento desde a administración pública e os retos de
futuro da economía galega.♦

Aprender
portugués
Contra o tópico de que os
galegos non precisamos aprender portugués, talvez só
superado polo
outro mito de
que o portugués
é moi difícil de
aprender, xorde
Portugalizar.
Português para
galegofalantes,
de Elisabete
Ramos. Este libro
de texto é un curso de lingua lusa
pensado para galegos, con
moitos exercicios prácticos e
trucos de pronuncia e escrita.
Edita Xerais.♦

Agrarismo
Miguel Cabo Villaverde é o
autor d’O asociacionismo
agrario en Oleiros ata a Guerra Civil, oitava entrega
dos Cadernos
de Estudos
Oleirenses que
publica a editorial Trifolium.
Polas páxinas
deste volume
desfila a Unión
Campesina, de
ideoloxía
anarquista, as
outras asociacións, caso das
mutuas gandeiras.♦
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Barnes en galego
Arthur Conan Doyle e George
Edalji foron contemporáneos e
coñecéronse malia non teren
nada en común. O primeiro
axudou a sandar a
inxustiza que
as autoridades
británicas
cometeran sobre o segundo.
Velaí o
argumento de
Arthur e George, de Julian
Barnes, que
agora ve a luz
(antes que en castelán) en galego grazas á tradución de Xesús
Fraga. Edita Rinoceronte.♦

Capital biscaíña
Bilbao, ciudad abierta, de
Esther Zorrozua, é unha
homenaxe persoal á capital
biscaíña. Ao xeito das clásicas
novelas colectivas que
pulsan a
identidade
urbana, a autora tece unha
viaxe
sentimental a
través de cada
barrio,
rescatando vivencias persoais e creando personaxes
cotiáns mais únicos. Doce relatos interconectados sobre a
solidariedade entre
concidadáns. Edita Hiru.♦

Novela dos 80
Suso de Toro publicou
Polaroid no 1986. Este
conxunto de relatos foi
revolucionario no seu tempo e
agora Xerais reedítao cun formato especial, dentro da
colección ‘Os
libros do
XXV
aniversario’.
Historias
cotiás cun
regusto mítico onde o
humor está a
flor de pel. A
nova edición
conta coas fotografías
orixinais de Ricardo Bóo.♦

Modernistas
británicos
Ir Indo publica De espellos,
trens e outros velenos, conxunto de relatos de tres autores
pertencentes ao movemento do
modernismo
británico, Virginia Woolf,
D. H.
Lawrence e
Katherine
Mansfield, en
tradución de
Begoña Rodríguez. Perfecta
maneira de se
achegar a un modelo narrativa
fundamental para entender o
século XX.♦

Unha espléndida novela de xénero
Pericle o negro,
unha obra entre a novela negra e o thriller
Título: Pericle o negro.
Autor: Giuseppe Ferrandino.
Traduce: Mª Cristina González Piñeiro.
Edita: Rinoceronte.

Pericle, ex-actor pornográfico,
é agora o esbirro dun capo da
mafia napolitana. O seu oficio,
tal e como nolo describe, é case
rutineiro, realizado sen entusiasmo nin afán. A súa vida discorre coma a
de tantas ou- En
tras persoas de realidade,
existencia gris,
coa única dife- do que se
renza de que el está a falar
traballa para a é da derrota
camorra. Nada dunha
parece reme- sociedade
xer a súa vida, na que
monótona e todos son
aborrecida.
Até que un en- cómplices
cargo, en prin- da
cipio sinxelo, mesquinse enlea até o dade que
punto de im- envurulla
plicalo
nun as súas
grave enredo existencias.
entre bandas.
A partir dese
momento a súa
vida corre perigo e el debe actuar en consecuencia, arbitrando as medidas que o salven.
Este é o punto de partida argumental de Pericle o negro,
primeira obra de Giuseppe Ferrandino que agora publica en
galego Rinoceronte e que, na
encrucillada entre a novela negra e o thriller, podemos cualificar de espléndida no seu xénero porque ten a virtude de
elaborar –partindo dunha trama
tan manida como a que acabamos de describir– un cortante e
lúcido retrato da miseria material e moral.
Para conseguilo, Ferrandino bota man de varios recursos
que paga a pena salientar. En
primeiro lugar, é imprescindibel destacar a creación dun ton
narrativo que combina un hilarante humor soterrado cunha
fecunda expresividade, produto da certeira utilización do rexistro coloquial. A historia cóntanola o propio Pericle e é o
seu discurso, simple e franco, o
que nos permite debruzarnos
con certo ánimo sobre realidades que, doutro xeito, provocarían arreguizos pola súa sordidez. Abonde como exemplo a
descrición que o protagonista
fai do seu oficio: sodomizar
aqueles que “interfiren” nos
negocios do seu xefe. “Non teño unha pirola moi grande e
nunca fago moito dano. Por outra parte, non teño que facer
dano, só debo avergoñar. Cando a persoa está avergoñada,
comprende e pórtase ben”.
Grazas a este intelixentísi-

Giuseppe Ferrandino.

mo emprego da lingua cotiá,
por outra banda, Ferrandino
pode manter a atención do lector a través dunha estrutura
que, en principio, semella un
chisco dubitativa en canto que
demora a conclusión da narración, pero que, en realidade,
vai elaborando o sentido do relato de xeito pousado e seguro.
Pericle, na súa arriscada peripecia, procura comportarse en
todo momento con absoluta
normalidade, como un deses
desocupados italianos que tan
ben describiron Moravia ou
Pasolini. Pasea, observa, vai
ao cine, a restaurantes, mantense afastado dos que non lle
merecen confianza. E esa implícita tranquilidade coa que
enfronta o seu destino é a que
xera unha turbadora e sinuosa
tensión que incrementa o interese da lectura.
Unha tensión que subliña o
aspecto máis distinguido desta
novela: que posúe unha intención que transcende a mera
anécdota narrativa. Se o lector
permanece pendente da intriga,
da atmosfera, da ruindade dos
personaxes que se entrecruzan
nunha dramática e sañuda loita
pola supervivencia, é porque
Ferrandino logra transmitirlle a
fascinación por un mundo inmerso na máis estulta indixencia moral, un mundo decadente
e acabado. E o lector decátase
daquela de que, en realidade,
do que se está a falar é da derrota dunha sociedade na que
todos son cómplices, non só
dos delitos do crime organizado, senón tamén –e sobre todo–
da covarde mesquindade que

envurulla as súas existencias.
A descuberta dos mecanismos que moven ese mundo é a
que suscita a viaxe do protagonista, aínda sen sabelo, cara á
dignidade, levado non por sentido ético –do que carece completamente– senón por orgullo,
pola arrogancia que lle imprime o mero feito de sobrevivir.
Nese simulacro de redención, o
autor inclúe unha moi pouco
convencional historia de amor
do protagonista cunha inmigrante polaca, abandonada
xunto cos seus tres fillos polo

home. Esta historia desenvólvese en segundo termo e nela
percíbese con crueza a soidade
na que transcorren as cinsentas
vidas dos habitantes deste
mundo: “tamén sabía que algunhas veces eu gustáralle.
Non só cando a fodía, senón
cando cociñaba ou cando lía os
deportes”. É dicir, ten o valor
engadido de amosarnos, dende
a súa propia perspectiva, a dor
dos atrapados nas trampas da
Historia.
Por todo isto –e comparado
coas simplezas a que nos teñen
afeitos os que confunden novela negra con deleitación gratuíta na violencia– un libro coma
este, capaz por momentos de
evocar o espírito dalgunhas das
obras dun mestre do xénero como Horace McCoy, constitúe
todo un agasallo para o lector.
Un auténtico pracer.♦
MANUEL XESTOSO

Manifesta Galiza
Manifestos na literatura galega do século XX
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

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

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS
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De esquerda a dereita, Euloxio R. Ruibal, Fran Alonso, Marcos Valcárcel, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Xabier P. Docampo, Rosa Aneiros, Marga Romero, Victor Ferretti e Teresa Seara.

Cidades escritas
O IV Encontro de Escritores de Mariñán
centrouse nas relacións das letras cos espazos urbanos
A.N.T.
Reflectir a cidade na propia literatura, escribir sobre cidades vividas ou soñadas, reflexionar sobre o futuro dos propios espazos urbanos. Estes e
outros temas protagonizaron
o IV Encontro de Escritores
Galegos que coordinou a pasada fin de semana Luciano Rodríguez no pazo de Mariñán.
Durante os días 24, 25 e 26 de
novembro desenvolveuse no
pazo de Mariñán en Bergondo,
o IV Encontro de Escritores
Galegos, convivencia literaria
camiño de consolidarse e que
esta vez xirou ao redor do tema
‘Literatura e Cidade’. Participaron Marcos Valcarcel, Anxo
Tarrío, Xosé María Álvarez
Cáccamo, Xabier P. Docampo,
Fran Alonso, Marga Romero,
Manuel Lourenzo, Rosa Aneiros, Euloxio R. Ruibal, Ánxeles Penas, Manuel Castelao,
Luís G. Soto, Manuel Guede
Oliva, Luís Rei Núñez, Tucho
Calvo, Xoán Abeleira, Teresa
Seara e os profesores da sección de Filoloxía Románica da
Universidade de Kiel Xavier
Gómez Montero e Victor Andres Ferretti.
A conferencia inaugural foi
pronunciada polo Profesor Gómez Montero, conferencia maxistral na que achegou ás imaxes
que representan a cidade e o desenvolvemento da propia cidade, no remate, centrouse na ci-

dade na que naceu, A Coruña, e
para iso acudiu ao libro de poemas En concreto, de Luísa Villalta, editado por Espiral Maior.
Deseguido tivo o seu lugar o
teatro, con relatorios presentados por Manuel Lourenzo e Ma-

nuel Guede Oliva. Na sesión da
tarde o tema centrouse na narrativa, coa lectura do relatorio de
Anxo Tarrio e coa exposición de
Rosa Aneiros, que se ambientaba na cidade de Salvador de Bahía descuberta por ela mesma,

en convivencia coa imaxe creada creada pola lectura das novelas de Jorge Amado. As terceiras
comunicacións tiveron lugar a
mañá domingo 26, foi o tempo
para a poesía, Marga Romero
ocupouse da presenza da cidade

PEPE FERRÍN / A.G.N.

Presentan o Encontro De pedra e de palabra.
Lois Tosar, presidente do Pen Clube-Galicia, e Ánxela Bugallo, Conselleira de Cultura, presentaron o I Encontro “De pedra e de palabra” que reunirá en Compostela cincuenta escritores galegos,
latinoamericanos e da lusofonía os días 14, 15 e 16 de decembro. O evento traerá a Galiza a autores coma Nélida Piñón, Antonio Skármeta, ou Alfredo Bryce Echenique.♦

na poesía galega e o poeta Xosé
María Álvarez Cáccamo da cidade na súa propia obra, tal e como lles fora requirido.
Ben organizado o encontro
e sobre todo ben estruturado,
despois de cada sesión de relatorios, viña unha breve pausa e
a continuación un debate. A cidade e a literatura serviu como
pretexto que desembocou noutros temas xerais como a problemática da ordenación do territorio, o mundo rural fronte
ao mundo urbano, a globalización, a especulación do chan
ou o concepto de cidadanía. Un
dos temas que máis se tratou
foi o do teatro, a necesidade de
levar o teatro á cidade, de crear
cidade desde o teatro e, o máis
importante, de educar para que
o teatro teña público.
O resultado destes encontros recollerase nunha publicación que ha editar a Deputación da Coruña, Cadernos de
Mariñán II, editada polo profesor Luciano Rodríguez, coordinador dos encontros. O volume
incluirá a conferencia, as distintas comunicacións e un
apartado de crítica e de creación, na que participarán todas
as persoas do encontro. As comunicacións de encontros anteriores foron publicadas na revista Grial e o encontro do
2005, que trataba de ‘Xornalismo e Literatura’ publicouse este ano dando lugar ao volume
Cadernos de Mariñán 1.♦
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No que atinxe á cultura que
ámbito cobre a Deputación?
Fundamentalmente o noso
papel é de servir de colaboración
e auxilio dos concellos, prestarlle servizos, sobre todo aos máis
pequenos que non teñen capacidade, nin económica nin organizativa, para realizar actividades.
Ese é o papel inicial e ao que lle
dedicamos máis cartos e recursos, pero tamén temos colaboración con moitas asociacións e
entidades da provincia, coas dúas universidades, coas academias,... Ás veces cobrimos cousas que non nos tocarían pero
consideramos que temos certa
obriga de colaborar cos creadores e o mundo da creación.
Como é a relación coa
Xunta de Galicia? Non se superpoñen ás veces actividades ou iniciativas?
Non facemos o mesmo. A diferenza principal está no Boletín
Oficial da Provincia. A Xunta,
até agora, non utilizou o Diario
Oficial de Galicia en materia cultural e a Deputación leva moitos
anos facéndoo. As accións ou as
subvencións que realiza non están reguladas por normativa e a
Deputación ten reglada practicamente toda a actividade cara os
concellos. Son convocatorias públicas que se resolven sempre co
criterio de chegar a todos e seguindo un baremo que busca a
obxectividade e a proporcionalidade. Agora o goberno galego
empeza a facer algo deste xeito
pero antes todo era discrecional.
Con nós xa saben os concellos a
primeiros de ano que programacións vai haber e poden escoller
aquelo que lles interesa para a
súa propia planificación. As actividades nosas e da Xunta non se
tocan apenas pero penso que debíamos ter máis contacto entre
nós porque o obxecto coincide. O
papel da Deputación da Coruña é
desde hai quince anos practicamente invariábel e o que muda é
que sumamos novos programas.
Coido que a Consellería se atopou sen programas regrados e ten
que empezar a facelos. A nosa rede cultural é máis intensa, por
exemplo, que a do IGAEM, porque nos diriximos aos 94 concellos, teñan ou non auditorio. Igual
pasa co programa de cine, de bibliotecas ou de bolsas.
A Deputación conta cun patrimonio específico, por exemplo o Pazo de Mariñán, ou traballan coas instalacións que
proporcionan os concellos?
Facemos a actividade cos
concellos e eles proporcionan a
infraestrutura. A nosa Rede de
actuacións supón un investimento de 3 millóns de euros anuais.
É o orzamento anual de
cultura?
Non, ese é o da Rede. O total do que dispoñemos é de 20
millóns de euros, que inclúe tamén o funcionamento administrativo do Departamento. Para
dar unha idea do extenso da nosa presenza, temos dez exposicións itinerantes, cada unha dela
vai simultaneamente a dez concellos, o que fai que sexan cen
exposicións circulando, unha
por cada concello en todo momento. Nós mudamos o contido
desas exposicións de maneira

Celestino Poza
‘Levamos a cultura até o último
curruncho da Coruña’
XAN CARBALLA

Presidente da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico da Deputación da Coruña, Celestino Poza (Vigo, 1941) leva anos de desempeño como concelleiro en Culleredo, en responsabilidades semellantes. Reivindica o papel da Deputación para “sen clientelismo achegar unha oferta cultural até o concello máis cativo”.

PACO VILABARROS

que sexan altamente didácticas.
Levamos os materiais que obtemos no resultado de todos os
premios que convocamos, sexan
de arte ou fotografía, e tamén
creamos novos materiais, sexa
sobre medio ambiente ou espazos naturais e outras de carácter
cultural sempre con clara orientación pedagóxica.
A pasada semana asinaron
un convenio coa Asociación de
Escritores, ese é outro mecanismo habitual ao que acoden?
Temos a Rede que chega a
producir máis de 2.000 actuacións (musicais, teatrais, de cine...) e cada concello, segundo a
súa poboación, ten un número

anual delas asignado. De maneira que se programa unha ducia
de actividades ao ano case lles
damos feito a programación cultural dese periodo e ademais escollen eles. Outra ponla importante é a de achegas e subvencións, que temos reguladas no
BOP e contan con varias fórmulas. As que van ás institucións
coas que colaboramos ou máis
puntuais como o convenio coa
AELG. Despois están as axudas
ordinarias, que en total suman os
4 millóns de euros, de maneira
que a institución está presente en
todas as actividades culturais e
de ocio que se fan na provincia.
Teñen poucos premios,

pero en xeral de longo percorrido e con prestixio, desde o
Torrente Ballester de novela
ao Luis Ksado de fotografía.
É un labor de moitos anos,
porque os antecedentes dos premios e das bolsas afíncanse moi
atrás. O mecenazgo da Deputación ven de vello, como exemplo
podo lembrar que Isaac Díaz
Pardo foi bolseiro da institución.
Co tempo, e desde o anterior goberno de Fernández Moreda, fomentouse a criación artística e literaria por medio dos premios da
Deputación, que foron aumentando contía, prestixio e actividades ao seu redor: edicións, representacións ou exposicións.

O Servizo de Publicacións
da Deputación depende de
vostede, contan con imprenta
propia e sempre se fala da invisibilidade da edición pública.
Nós agora só editamos o
que se corresponde coas convocatorias da Deputación, sexan os libros dos premios, os
catálogos das exposicións, ou a
revista do programa Interea.
Estamos case colapsados e
agora imos mercar máquinas
novas na imprenta o que nos
permitirá unha acción máis
ambiciosa. Ademais colaboramos coas editoras galegas con
diferentes programas. A edición da Deputación ten pouca
distribución en pontos de venta
porque axustamos moito as tiradas e atendemos a toda a rede de bibliotecas da provincia.
Que é o programa Interea?
Puxémolo en marcha para
servir de apoio, en canto metodoloxía cultural, aos concellos e
os xestores políticos e técnicos.
A partir del conseguimos que se
antes só 35 concellos contaban
con técnico de cultura ao final
deste ano terano o cento por cento dos concellos da provincia.
Son técnicos pagados polos concellos?
Eles contrátanos e nos financiámolos.
Do que me conta penso
que ás veces son case axentes
artísticos.
Non, o que tratamos é de paliar as deficiencias que había até
agora. Ao non existir unha titulacion específica como Técnico de
Cultura, que é algo que a Xunta
debía pensar por exemplo en forma de Master, fai que a xente
que chega aos concellos sexa
moi variada en canto a formación. Ter unha licenciatura non
implica un coñecemento da rede
cultural ou de como programar e
nós o que fixemos foi paliar un
pouco ese déficit de formación.
Hai unha queixa prolongada do déficit orzamentario dos
concellos tamén en cultura, sen
Deputación paralizaríanse?
Non é cousa de estar reivindicándose de continuo. Esta fin
de semana fixemos un foro de
asociacionismo e cidadanía, no
que participaron tamén os concellos. Presentouse un inquérito, con máis de 300 preguntas,
realizada a todos os colectivos
da provincia. Un dos datos
máis concretos preguntados é
sobre os organismos aos que
recorren, e un 70% diríxense á
Deputación. Iso non é xustificar o noso papel, pero levamos
o peso cultural da provincia.
Cal é o criterio político
orientativo principal das actividades do seu departamento?
O fundamental para min é o
respecto ás entidades culturais,
independentemente da súa ideoloxía ou orientación, cando nos
demandan axuda. Respecto á
creación, por riba de todo é o reparto equitativo dos fondos, que
quere dicir chegar á totalidade
dos concellos e a todas as asociacións posíbeis. Ademais iso
está regulado e escrutado publicamente para evitar o clientelismo político, que podo dicir que
ben o sofrín como concelleiro
noutras etapas da Deputación.♦
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Seguro Azar

Críticas
DAMIÁN VILLALAÍN

Manuel Olveira, un ano no CGAC (1) D
O nomeamento de Olveira hai
agora un ano foi aproveitado
por algúns editoriais (penso en
El cultural de El Mundo ou
nunha editorial de Lápiz, onde,
por certo, pouco despois ese
mesmo crítico que asinaba o
texto, aceitaba impartir unha
conferencia nese novo e, supostamente, nacionalista CGAC)
para falar das penurias dunha
cultura politizada polas instancias políticas de turno e, para
máis inri, nacionalistas. E eu
pregúntome: por que a sanidade, a política medioambiental,
o urbanismo e a vivenda, ou o
emprego, son cuestións que deben encarar as políticas partidarias e, en cambio, a cultura debe “gozar” dun estatus apolítico, nun limbo desidoloxizado e
apátrida. Acaso a arte está por
riba da sáude e o benestar? En
novembro de
2005, Olveira ¿Por que
era presentado
como o novo a sanidade,
director
do a vivenda,
CGAC pola ta- ou o
mén nova con- emprego,
selleira Ánxela son
Bugallo, ago- cuestións
ra, un ano des- partidarias
pois facemos
un repaso de- e, en
morado por cambio,
ese primeiro a cultura
ano de xestión. debe
1. E empe- “gozar”
zo por un feito dun estatus
que eu atopo apolítico?
absolutamente
escandaloso,
polo que ten de inmobilidade e
que seguramente non dependa
de Olveira (ou non soamente),
refírome ao Padroado do
CGAC no que permanecen todos os seus anteriores membros, agás loxicamente os cargos políticos. Unha broma de
trazos grosos ou unha febleza
de espíritu imperdoábel da
Consellaría?
2. Olveira deixou estar
practicamente a programación
argallada pola anterior dirección para 2006, aínda que hai
algo, é verdade, que axiña se
apresurou a marcar como un
signo de distinción paralelo a
propia estrutura do museu, trátase do Proxecto-Edición ao
que, por exemplo, inmediatamente dota de páxina web
(cando aínda non a tén o CGAC
cando isto escribo!) e dunha
nómina de artistas e proxectos.
3. Proxecto-edición é o gran
proxecto de Olveira para o
CGAC e del imos falar aquí,
unha aventura na que se ven todas as pegadas e rastros dos
seus traballos artísticos anteriores en Process Oberts (o lector
pode seguir o que foron aquelas
edicións e os seus participantes
en www.p-oberts.org/po2004/ e
www.p-oberts.org/po2005/ que
dirixiu Olveira en Terrassa,
nunha colaboración entre Hangar de Barcelona que dirixía e o

Manuel Olveira.

Ajuntament de Terrassa. E esa
continuidade é así dende o propio deseño da páxina web do
proxecto_edición até moitos artistas e comisarios que recupera
agora de novo e cos que xa traballara nos Process (agora, coas
lóxicas contribucións galegas).
4. Un proxecto-edición que
se caracterizou até non hai
moito por certa indefinición ou
ao menos certa escuridade conceptual e que non dilucidaba os
encartábeis publicados na
prensa (e que non foron outra
cousa senón pura publicidade
sen accións concretas dos artistas sobre eses encartes). Unha
escolla dunha prensa curiosamente ben pouco suxestiva: El
Correo Gallego e o Culturas
de La Voz, éste último puro colorín e pura inanidade pretenciosa, moito mellor tería sido
apostar polo Faro da Cultura
do Faro de Vigo, por non falar
desta mesma cabeceira, na que
curiosamente o anterior director sí insertaba publicidade.

A.G.N.

5. O máis rechamante de
proxecto-edición resúltame algo que veño de dicir máis arriba, ou sexa, a sensación de que
se están a erguer camiños pouco entrecruzados, estruturas
paralela co propio CGAC e, isto amósase, por exemplo, nese
comité científico, case que que
paralelo ao dos novos contratos-nomeamentos do centro
propostos polo director e, daquela, semella como se en proxecto-edición atopásemos en
verdade a un grupo de nomes
de referencia que forman o núcleo duro do seu proxecto intelectual e investigador e como
se a propia estrutura do centro
resultase pouco acaída para a
aventura do proxecto.
6. Proxecto-edición é argallado polo director como unha
historia construida a tres bandas
coa Fundación Luís Seoane e o
MARCO de Vigo. Eu iso véxoo
simplemente un dislate. Unha
comunidade ben pequena e rotando proxectos polos tres cen-

tros? Ao modo en que o fai Caixanova ou Caixa Galicia? Xerando o mesmo caudal de ideas
dende un centro centrípeto (aínda non percibín ideas xurdidas
de Longueira ou Antelo) que
alimentan aos centros satélites?
Levar os presupostos conceptuais do director do CGAC aos
outros dous centros? Todo iso
só o entendo dende a precariedade económica do MARCO e
da Seoane. Coa riqueza que outorgan tres espazos que atravesan sendas e camiños diferentes, mesmo opostos!
7. Sen dúbida que Galiza
precisaba de todo iso que se vai
albiscando atrás do Proxectoedición: potenciación de proxectos nos que se dea pulo á
produción de procesos creativos, ao seguimento artístico e
ao laboratorio, dotándose de arquivos e documentación de artistas, con axudas á creación,
reflexións arredor do proxecto
antes que sobre a propia obra,
etc. e paréceme ben que se faga
dun xeito sistemático e amplo
(aínda que tampouco convén
esquecer que en realidade o
propio Espazo Anexo do MARCO semella ter querido desenvolver ese eido, nunha escala
ben menor, con cada artista invitado, e mesmo as veces con
máis recursos para o artista que
no caso do CGAC e tamén o facía o CGAC cos artistas que expoñian no centro). Claro que
despois xurden resultados, polo
de agora, de febleza, ben pouco
lúcidos e escasamente expresivos dese suposto balbordo interior de investigación e reflexión
procesual no que se anda a mergullar os artistas.
8. Velaí a exposición de
Martín Pena no Anexo do
MARCO (xa o dixen: unha posibilidade menos para artistas
promovidos dende o MARCO,
porque desta volta fica o espazo
anexo “invadido” polos conceptos emanados dende o CGAC)
onde compría que o artista asumise o seu rol arquivístico e curatorial con forza e esforzo, para lograr que ese inventariado
fose moito máis rico e amplo.
Cando un artista se erixe, como
aquí é o caso, en comisariocompilador-editor ten que asumir un esforzo engadido, unha
concienzuda, difícil, afanosa e,
por veces, ingrata tarefa (de
chamadas e rechamadas) e de
seguimento e pescuda (e calquera curador ten esa experiencia de xeito continuado). E todo
iso, abofé, que non se percibe
por ningures no traballo feito
por Pena para o Anexo do
MARCO. E tampouco acerto a
ver ben a conexión fonda, estrutural, entre o mundo da edición
(o artista forma parte con esta
mostra do proxecto) e a mera
compilación de imaxes e referentes de patios de recreo…♦
X.M. BUXÁN BRAN

icía Emile Cioran que
“publicar un libro
implica o mesmo
xénero de contrariedades que
unha voda ou un enterro”. E
polo que eu levo visto e lido,
ás veces aínda pode ser peor.
Sei de escritores que se
fixeron con descoñecidos inimigos persoais só polo feito
de dar ao prelo o froito dos
seus insomnios. E nunca deixa de sorprenderme a dureza
coa que algúns críticos se desempeñan en relación con
certas obras e autores, cuxo
traballo parecen tomar como
unha ultraxe persoal. Este
tipo de críticas son o retrato
en negativo desas outras,
moito máis frecuentes entre
nós, caracterizadas pola
desmedida loa do autor, xeralmente un amigo, e a
conversión de calquera
menestrosa trivialidade nun
fito histórico da literatura universal. A crítica literaria galega, sempre necesitada de aire
fresco e de lectores, camiña
así entre a navallada e a
felicitación de nadal, en
procura pouco entusiasta dun
equilibrio que, dada a natureza desa actividade, é case imposible.
Entre o crítico furibundo
e o compracente, non sei con
cal quedar. O furioso ten
sempre máis vigor e dá máis
e mellor espectáculo. O templagaitas, pola súa parte, faille menos dano á xente e ao
mundo, cousa que tendo a
considerar valiosa de seu. Do
que non teño dúbida, en cambio, é do desdén que me producen os que reservan a súa
agachada ira exclusivamente
para os escritores novos, aínda carentes de sona, influencia, prestixio ou poder.
Entre as críticas máis
duras que lin na miña vida,
lembro unha na que o crítico,
moi excitado, lle recomendaba
ao autor o suicidio, pois
despois de escribir e publicar
aquel libro xa non lle quedaba
ningún outro xeito de recuperar a dignidade perdida nin de
reparar o terrible agravio
pepetrado contra A Literatura,
esa especie de dama bostoniana sempre rodeada de
compunxidos adaís. Esta é a
vantaxe que teñen as críticas
vitriólicas sobre as benévolas:
xeralmente son máis inxustas,
pero son tamén moito máis
memorables.
Anos despois daquel
convite á desaparición voluntaria, o escritor tan mal aconsellado continúa entre nós. O
crítico tamén, por sorprendente que resulte. Se cadra, ata se
fixeron amigos. Empecei con
Cioran e remato con el: “¡Ata
que punto a idade o simplifica
todo! Nunha biblioteca pido
catro libros: dous teñen a letra
pequena demais, déixoos sen
examinalos; o terceiro, demasiado serio, paréceme ilexible.
Levo o cuarto, sen
convicción”.♦

PRISCILIANO,
O MITO

mentos políticos e sociais máis
altos, e o sector ascético, composto polos grupos máis humildes”.
O profesor da UNED explicou
que os poderes eclesiásticos tiñan
capacidade para desterrar, pero
non tiñan a capacidade coercitiva
para acabar co priscilianismo.

Prisciliano foi acusado de herexe tanto contra o poder eclesiástico como contra o poder político. Ramón Chao Rego, escritor e xornalista, considera tan herexe a Prisciliano como a Roma,
“para min tanta secta é o catolicismo como o priscilianismo”.♦

MARÍA OBELLEIRO

Prisciliano ou o Apóstolo?
Numerosos son os investigadores que sosteñen que son os restos de Prisciliano e non os de
Santiago os que están soterrados
na catedral de Compostela. O
xornalista Ramón Chao Rego
considera que as autoridades
eclesiásticas non queren que se
saiba a verdade.”Se se demostrase que é Prisciliano quen está enterrado dobraríase o número de
visitas, xa que virían os cristia-

nos e os priscilianistas”. Ramón
Chao defende que a historia de
Prisciliano está ben argumentada
e reclámalle á Igrexa “que deixe
de dicir que os restos pertencen a
Santiago”. Chao Rego, autor da
obra O camiño de Prisciliano referiuse aos comezos do camiño
xacobeo, “moito antes da época
de Prisciliano os peregrinos viñan á Gallaecia para saber onde
remataba a terra”.♦

A Gallaecia romana
Prisciliano viviu no contexto histórico da Gallaecia. A finais do
século IV moitas foron as figuras
que amosaron a potencialidade
do que era Galiza dentro do territorio romano. Os expertos afánanse en corrixir as visións expansionistas, “na Gallaecia non
había romanos, senón galaicos
romanizados”, ratifica Anselmo
López Carreira.
Os habitantes da Gallaecia
domesticaban os animais e o
medio natural e negociaban co
estaño e co ferro, “o petróleo
da época”, segundo o arqueó-

Por todos é coñecida a faceta de Prisciliano como un herexe relixioso. Non obstante, permanece latente a súa figura como impulsor dun movemento que revolucionou a Gallaecia
do século IV ao IX. E é
que Prisciliano tamén
foi un rebelde contra as ideas políticas.

A arte e o priscilianismo

A.G.N.

Os alicerces da nación galega poden estar sentados sobre o movemento cultural, social e ideolóxico que abrangueu os últimos anos
do século IV até os primeiros
anos do século IX, o priscilianismo. Óscar Fernández Refoxo,
presidente da Asociación Cultural
O Galo, foi o encargado de inaugurar “un simposio comprometido coa nación” no que apoiou a
tese que sostén que o primeiro
xermolo da nación se atopa na corrente secundada polos priscilianistas. Durante a súa intervención, Refoxo animou os galegos a
“dignificar e a loitar polo noso
dereito a vivir”, exaltando a historia, a lingua e a cultura de Galiza.
Xosé Chao Rego, escritor e
teólogo, apuntou que o pensamento priscilianista atravesou catro fases. A fase orixinal, anterior
á denuncia de Prisciliano como
herexe e mago, a ampliación do
cristianismo dual, a fase popular,

que tivo lugar a partir do martirio
do asceta e o cristianismo difuso.
A corrente priscilianista, que representaba as masas populares
galegas, introduciu un sistema de
vida que rompeu coa orientación
oligárquica do poder romano.
Eduardo López Pereira afirmou que o priscilianismo “foi o
motor que puxo en marcha o primeiro espertar cultural de Galiza”.
O profesor da Universidade da
Coruña sostén que o movemento
priscilianista foi o xerme da literatura de pensamento galega.
O priscilianismo como movemento de masas é parte do Reino
Suevo. “A corrente priscilianista
prosperou e extendeuse na época
dos suevos”, afirmou o profesor
Anselmo López Carreira. O profesor da UNED revela que a represión moral e física que sufriron os
seguidores da doutrina de Prisciliano aconteceu antes da implantación do Reino Suevo na Gallaecia,

logo Felipe Senén López.
O profesor Eduardo López
Pereira tamén se refiriu á Gallaecia como un territorio dun gran
potencial, “as discusións do territorio dábanse polo leste, o que
é claro é que o Convetus Lucensis era prácticamente o que hoxe
é Galiza”. López Pereira destacou que a primeira escritora en
latín, Exeria, procedía da Gallaecia. Nos textos de Exeria atopáronse reminiscencias de Prisciliano, “aprécianse gustos priscilianstas por parte da escritora”,
apuntou López Pereira.♦

“a chegada dos suevos supuxo un
respiro para os seguidores de Prisciliano”. Os suevos, que se convertiron ao cristianismo a mediados do século V, non interviñeron
contra os priscilianistas, “nunca
actuaron cunha actitude belixerante e non defenderon a ortodoxia”,
explicou López Carreira.
O poder eclesiástico
O teólogo Xosé Chao Rego sostén que o sacrificio de Prisciliano en Tréveris aconteceu por
mor do seu absentismo, por practicar a maxia, por tentar crear unha Igrexa para os pobres e por
erixirse en contra do Papa.
Anselmo López Carreira considera que a Igrexa reprimiu en
termos legais o priscilianismo e
estableceu unha diferenza entre
os dous sectores eclesiásticos da
época, “existía o sector oficialista, aquel constituido polos esta-
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No que atinxe ao contexto artístico, o arqueólogo Felipe Senén
remítenos ao orientalismo, “as
culturas milenarias foron asumidas polos cristiáns”. O carácter
orientalista de Galiza apréciase
nos mitreos, no culto ás covas ou
ás forzas da lúa.
O arqueólogo analizou a
simboloxía da época. “A Igrexa
cristianizou as imaxes”, apunta
Felipe Senén. A vendima e o
pan representaban as estelas funerarias. A face de Deus descansaba na rosapia, no trisquel e no
sol. Estes símbolos parten do
vertical, representado polo sol,
ao horizontal, que se identifica

coa terra. O peixe tamén personificaba a figura de Deus. A vida e a morte, ou o que é o mesmo, o comezo e o fin, dos que
segundo Senén nace unha relixión, estaban representados polo alfa e o omega. Outra das
iconas priscilianistas por excelencia eran as rodas celtas que
representaban o sol. Os arcos
das portas e fiestras encarnaban
o máis alá. Felipe Senén exemplifica a simbolización co Pórtico da Gloria, “trátase da parte
dun todo que vai do caos á orde”.
A policromía nas pedras era
un recurso habitual no contexto

Inspirador de literatura
Dende Exeria até os escritores da
actualidade, Prisciliano verteu o
seu influxo en cada unha das correntes literarias de Galiza. Cotarelo, Cortezán ou Millán Picouto
servíronse da figura para crear
obras drámaticas. Queizán elixiu
a Prisciliano como un dos protagonistas da súa Amantia, novela
na que saíu perxudicado e Ferrín
adicoulle un poema de Estirpe
ao asceta. Tamén Joao Aguiar se
deixou seducir polo priscilianismo en O trono do altísimo.
Os membros da Xeración
Nós sostiveron que os galegos
eran, dun ou doutro xeito, priscilianistas. Para Otero Pedrayo,
Prisciliano era unha das figuras
da historia que maior admiración causaban nel. Considerou
que non se trataba dun rebelde

relixioso, senón dun mártir galego. Victorino Pérez Prieto, profesor da Universidade da Coruña, revelou que Otero Pedrayo
vía en Prisciliano un exemplo de
bo cristián e un teólogo irrepetíbel. Pola súa parte, o arqueólogo
Felipe Senén descubriu que Otero Pedrayo falaba de Prisciliano
como o primeiro druída galego.
Pola súa banda, Castelao tratou
a figura do herexe nos seus escritos como un “reformador esgrevio que foi perseguido”. Pérez Prieto apuntou que Sempre
en Galiza é a obra e Castelao
que inclúe “as máis sinceras verbas sobre Prisciliano”.
Tamén deixou a súa pegada
en Murguía ou en López Ferreiro, escritor que atacou o priscilianismo.♦
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XO! AO RACISMO

Non digan que soñei,
non é un conto
MARICA CAMPO

A

s casas non son os muros, o tellado e mais os tabiques que
delimitan as estancias. Tampouco son os mobles nin o
enxoval. As casas non son o lugar que habitamos, senón o
lugar que nos habita. Hai casas que nun momento acollemos por
necesidade, mais nunca as facemos nosas. Simplemente estamos
nelas porque é dos humanos precisar un acubillo e, aínda que este
non teña as condicións que pedimos, convértese nunha estación cara
a terminal dos soños. A desgraza non é non chegar á tal terminal,
senón renunciar a ela.
Mais sucede ás veces que a casa que coidabamos definitiva
se nos torna hostil. Así, como un desacougo a gabearnos as veas.
Como pantasmas a xurdir das paredes co seu renxer de cadeas e
salaios tristísimos. Daquela non é a casa a que nos habita, senón
o oco da casa, o soño morto. E preguntámonos que puido
acontecer para que desaparecera a ilusión que erguera os muros,
amoblara os cuartos, pendurara cadros das paredes e colocara
flores frescas nos vasos.
Foi, talvez, que feita a casa todos esquecemos que é preciso
seguir soñándoa. Foi quizais que alguén verteu polas canles da
memoria o recordo do esforzo común que a fixo grande.
Acaso houbo quen a hipotecou coidando que lle pertencía en
exclusiva. Se cadra alguén quixo substituír os mobles rexos por
outros máis funcionais ou é posíbel que haxa quen non deixara
entrar pola porta os avances que fan os fogares máis confortábeis.
Non fallaron os muros, non comeu a couza os mobles nin queimou
a lixivia as sabas de liño. Foron as palabras non ditas arredor da
mesa común as que fallaron, as certezas de cadaquén as que non
deixaron lugar ás dúbidas dos outros. Foi a desconfianza a medrar a
que fixo tremer os muros.
Un segundo antes da desistencia a memoria reconstrúe a casa.
É unha imaxe tremente, en sepia, que se torna de cor se alguén
pronuncia un “Nós” como un abracadabra. Unha palabra máxica, un
exorcismo que faga de cada “eu” pedra do muro.
Non digan que soñei ou é un conto. Así foi, así ha de ser.♦

axuda mutua 2006

Rui (Portugal).

tos con humoristas gráficos e
debuxantes de todo o mundo,
que colaboraron con unha ou
varias obras. Máis de dez anos
despois vén de saír do prelo o
resultado.
O libro recolle traballos dos

cubanos Ares, Betanzos, Falcó,
Lauzán, Manuel e Villa, o francés Bahgory, o brasileiro Cau
Gómez, os chipriotas Çakmak e
Musa Kayra, o exipcio Efat, os
turcos Mehemet Kahraman,
Sahil Balikçi e Halim Kutlu. A
eles súmanselle as contribucións dos portugueses Luis
Poças, Rui e Onofre Varela,
o español Forges, o catalán
Rerich, falecido antes de publicarse a obra, os alemáns
Valeriv Kurtu e Hachfeld e os
galegos Pepe Carreiro, Xaquín Marín, Pereiro, Lola e
Calros Silvar.
Como explica Pepe Carreiro “o humor é un mecanismo de crítica social, de
non ser así non ten moito
sentido”. No libro, o humor
como vehículo da denuncia
non só se recolle nas máis
de oitenta viñetas que o
compoñen, senón que se
destila en cada un dos textos
que as acompañan. Cid Cabido, Iglesias Viqueira, Claudio López Garrido, Kiko Neves, Manuel Veiga, Paquita Armas Fonseca, F.R. e G. Tolentino asinan estes escritos.
Os beneficios destinaranse
a unha organización non gobernamental que desenvolva o seu
labor na loita contra o racismo.♦

pepe miralles (xàbia 1959)

Despois de dez anos, e non menos dificultades, vén de publicarse a obra colectiva Xo! Ao racismo, unha publicación satírica
de denuncia contra a discriminación por razóns de raza, etnia
ou cultura, coordinada por Pepe
Carreiro, X.A. Suárez e Claudio
López Garrido.
Preto de corenta debuxantes e de máis de media ducia
de escritores participaron neste proxecto colectivo que nace
hai máis de dez anos e se presenta como continuador da revista satírica Xo! A voz que para as bestas.
Esta revista, que se publicou
durante a década dos noventa
de xeito semanal inicialmente e
máis tarde cunha periodicidade
mensual, reuniu nas súas páxinas os traballos de humoristas
gráficos do país. Como explica
Pepe Carreiro, fundador xunto
con X.A. Suárez e Claudio López Garrido da revista, “cando

se deixou de tirar, despois de
moitas dificultades, decidimos
sacar publicacións sen periodicidade, e acordamos que a primeira se dedicase ao racismo”.
A partir daquel momento comezaron a estabelecerse contac-

ant_art

M.B.
Humoristas gráficos, debuxantes e escritores de quince países reúnen os seus
traballos na publicación Xo!
Ao racismo, máis de cen páxinas de sátira e denuncia
acabadas de saír do prelo,
editadas por A Nosa Terra.

Plana dunha BD de Abrahan Carreiro (Galiza).

—As seropositivas
–dixo Laura, seguimos
a ter medo en explicar
o noso e s t a d o d e
saúde aos que nos
rodean. Ademáis, cando o contas crébanse
moitos tipos de relacións, mesmo familiares.
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CRÉASE O PREMIO CHANO PIÑEIRO
M.B.
José Luís Cuerda e Alejandro
Amenábar recibiron o pasado
23 de novembro os galardóns
do I Premio Chano Piñeiro pola “súa contribución na proxección da imaxe de Galiza, a
súa lingua e as súas historias”.
A viúva da autor de Sempre
Xonxa recolleu a distinción honorífica concedida ao cineasta.
Chano Piñeiro foi o director da
primeira longametraxe de ficción
rodada en galego Sempre Xonxa.
Interpretada por Uxía Blanco, a
película narraba a historia dunha
muller e dous homes, Pancho e Birutas, na que se entretecía a emigración, a complexidade das relacións humanas e a realidade dunha
aldea que esmorece. O filme estreouse en 1989 no cine Fraga de Vigo xunto coas outras dúas películas fundacionais do cine industrial
galego, Continental de Xabier Villaverde e Urxa de Carlos López.
Dezasete anos despois, o cine
Fraga rendeulle unha homenaxe
especial á figura deste cineasta
coa celebración da gala de entrega do I Premio Chano Piñeiro, un
galardón de carácter anual instituído pola Xunta co que se pretende fomentar a creación do audiovisual galego e “a proxección
da imaxe de Galiza, da súa lingua
e da súa cultura” por todo o mun-

Ademais da modalidade de
creadores foráneos, o outro apartado que contempla o premio está
destinado a recoñecer unha obra
ou unha traxectoria dun director
galego. Desta vez, nesta sección
concedeuse un galardón honorífico a Chano Piñeiro, que foi recollido pola súa viúva María Luz
Montes. Figura clave do cine galego moderno, a filmografía de
Chano Piñeiro ten un fondo compromiso co rural. Como el mesmo
deixou dito “facer cine en Galiza é
posíbel; facer cine en galego é necesario”. Con esa filosofía comezou a rodar a finais dos setenta, dirixindo Mamasunción en 35mm,
a súa primeira curta, e Sempre
Xonxa. Esta última creación estreouse simultaneamente en varias
cidades galegas e marcou un fito
no audiovisual da época.
Mari Luz Montes, viuva de Chano Piñeiro, recolle o premio de honra adicado ao seu home.

CASTILLO / A.G.N.

Música & cinema
do. A Xunta decidiu poñerlle o
nome de cineasta ao premio institucional porque foi, con Sempre
Xonxa, quen levou ao cine unha
historia galega en galego.
O director José Luís Cuerda e
Alejandro Amenábar foron os directores que recibiron estes primeiros galardón na modalidade
de creadores foráneos. O xurado,
composto excepcionalmente por
membros designados pola institución, valorou que ambos direc-

tores escollesen a Galiza como
plató, descubrisen canteira de actores galegos e empregasen historias con pegada de aquí. Destacou
ademais que a rodaxe das súas películas xerou importantes recursos
económicos e contribuíu coa “súa
particular sensibilidade a difundir
a nosa diferenza como pobo”.
José Luís Cuerda dirixiu nos
anos 80 O bosque animado, unha
revisión cinematográfica da obra
de Wenceslao Fernández Flórez

—Eu como seropositivo –comenta Juan, contrólome e
non transmito o virus, pero
os demáis non fan nada para controlar a transmisión
porque nin siquiera saben
cal é o seu estado serolóxico.

—Prefiro ter esta doenza
e non a que teñen eles:
que non saben aceptarnos,
nin aceptar aos que son
diferentes, –asegura Julio.

Traballa como
artista visual e
profesor de
Proxectos na
Facultat de Belles
Arts de València,
cidade onde
vive. Dende
1992 ven investigando as distintas problemáticas
que a VIH/Sida
ten evidenciado
no noso contexto
socio-cultural,
incidindo en
temas como a
prevención e a
dignidade dos
doentes.
Actualmente está
a traballar nun
proxecto titulado
Proyecto Sida
Social, do que
ten realizado
dúas versións,
unha de elas no
Espai d’art
Contemporani de
Castelló e a
outra nas salas
de exposicións
de La Nau, da
Universitat de
València.
Miralles é sen
ningún xénero de
dúbidas o artista
peninsular que
durante máis
tempo e con
máis fondura vén
traballando
sobre as conexións sida, sociedade e arte.♦

que rachaba a visión tópica de
Galiza, e xa en 1999 rodou A lingua das bolboretas, sobre os textos de Manuel Rivas. Pola súa
banda, Alejandro Amenábar asinou o filme Mar adentro, galardoado co oscar á mellor película en lingua non inglesa. Cun
importante éxito de público e
cunha destacada distribución internacional, Mar adentro retrata
a loita do tetrapléxico Ramón
Sampedro por unha morte digna.

A gala, celebrada o pasado xoves
23 de novembro, quixo ademais
servir de homenaxe aos grupo
Milladoiro, polo seu estreito
vencello co audiovisual, que o fixo merecedor en 1987 dun goya
pola banda sonora da película A
metade do ceo. Eles tamén asinaron a banda sonora da película
Divinas palabras, que contou
coa colaboración de Ana Belén
nalgún dos seus temas.♦

O helicoide de Caracas
MARGA ROMERO

A

s autoestradas de Caracas eran para a miña imaxinación de nena
serpes entretecidas polas que se conducían coches moi veloces,
enormes aos que se lle rendía moito culto na cidade que crecía
tanto que alongaba o seu val, alá polos anos cincuenta e sesenta, mais eu
só coñecía o meu culto particular. As autoestradas que debuxaban figuras
xeométricas ocupaban lugares na vella casa familiar, eran esas imaxes
enmarcadas, que viñan do outro lado onde estaban os parentes aos que
nunca viramos, seres míticos que regresaban cada Nadal en forma de
postal ou cando por algún veciño nos chegaban reloxos ou dólares,
tamén os quilos de café e o doce de guayaba. Mais de todas as cousas
había un cadro que penduraba da parede, o helicoide de la Roca Tarpeya,
un edificio de silueta rara que era para nós futuro, case ciencia ficción,
progreso como a lavadora que viñera no barco Santa María coa miña nai.
O helicoide era nun outeiro un manto cunha dupla espiral, un edificio para percorrer en coche, un monumento á riqueza da Venezuela do
petróleo, unha apoloxía de finais dos cincuenta á máquina, eu non sabía
das formas herdadas da arquitectura de Le Courbusier. Idea do arquitecto
Jorge Romero Gutiérrez e de P. Neuberger, Dirk Bornhorst e financiado
pola empresa privada, nunca chegou a ser o lugar para o que foi concibido, proxecto abraiante no Museo de Arte Moderno de Nova York, onde
se fixo público en 1961. En 1987 pasei uns días á beira do helicoide na
Avenida Victoria, el, vello caracol durmido, nada tiña que ver cos
espazos que eu imaxinaba do libro Un Mundo Feliz, ocupado por miles
de persoas que perderan as súas casas na última riada, debaixo da súa
cuncha moraba esa poboación que non estaba no censo. Todo fora un soño veloz coma un auto, que era así: centro comercial con 360 locais, áreas de exposición industrial, un hotel, estudos de televisión, oficinas tamén
para todas as empresas aéreas que poderían voar desde unha zona de despegue até o aeroporto de Maiquetía, zonas verdes, un paseo que chegaba
até o xardín botánico da cidade universitaria de Los Cerros. Edificio
adaptado á estrutura do outeiro, que se elevaba en ramplas e beirarrúas
aéreas. Era de cine. Sufriu moitas ocupacións, alí semellaba que ía parar
o que non tiña un espazo determinado, estivo a policía e agora están as
primeiras dependencias da universidade bolivariana. O certo é que cando
viaxo pola autoestrada de Compostela, que non se semella de Caracas,
de volta do aeroporto e vexo os edificios en construción da Cidade da
Cultura, sempre lembro triste ao Helicoide, coa seguridade de que a rapazada de hoxe, nunca vai crecer coa súa imaxe. Mudaron os tempos e permanece a mente faraónica dos ditadores e non falo de Pérez Jimenez.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugrís Freire en A Nosa Terra

A metade en cartos
Hai tantos anos como eu conto
de vida que andaba visitando as
freguesías das Mariñas un señor
arcebispo, cuxo nome non lembro, desprendido, xeneroso e caritativo coma un cristián de boa
lei. Por aquilo de que “canto
máis doce é o mel, máis moscas
caen sobre el”, non acougaba o
prelado coas peticións que decote e en todas partes lle facían.
Nunha aldea perto de Betanzos, segundo conta a historia,
presentáronselle ao señor arce-

bispo dous labregos a pedirlle diñeiro para a fundación dunha escola de primeiras letras. Xa non
lle quedaba nin branca na faltriqueira, e o rogo aquel púxoo nun
verdadeiro compromiso.
—Señor –dicíalle Chinto repetindo as palabras que lle apuntaba por detrás Bastián, o seu
compañeiro de comisión–, sabemos que a vosa señoría é xeneroso e amigo dos pobres, e polo
mesmo vimos lle rogar que nos
dea algo para axudarnos a erguer

as paredes da nosa escola, que
tanta falla nos fai...
—Ben sabe Deus, meus fillos
–respondeu o prelado–, ben sabe
Deus que eu non podo negarme a
axudarvos na vosa empresa. Ensinarlle ao que non sabe é unha
obra de misericordia das máis
proveitosas e gratas aos ollos de
Deus.
—Ten razón, si, señor –engadiu Chinto, máis contento ca un
cuco porque comprendeu que a
súa petición era atendida.

—E polo tanto –seguiu o prelado con voz solemne e cariñosa–, eu concedereivos, para vos e
mais para os que vos axuden no
civilizador labor, catrocentos días de indulxencia plenaria...
—Está ben, si señor; Deus llo
pague –contestou Chinto con
certa resignación.
E Bastián, que estaba por detras, díxolle quediño:
—Chinto, dille á sua señoría
que che dea a metade das indulxencias en cartos.♦

Cabodano dos labregos mortos
en Sobredo en 1922
M.B.
Sobredo celebrou o pasado domingo 26 de novembro o aniversario da morte de tres labregos en
1922, Cándida Rodríguez, Xaquín Estévez e Venancio González mortos a tiros da garda civil
cando se manifestaban neste lugar a prol da eliminación dos foros, unha das principais loitas do
movemento agrarista. A principios do século pasado boa parte
das terras cultivadas de Galiza
estaban aínda sometidas a contratos de foro, que se remontaban a

Idade Media. As mortes dos tres
labregos enmárcanse no clima de
tensión que se viviu tras a decisión de non pagar os foros tomada no congreso celebrado en Tui
en 1922. O 27 de novembro dese
mesmo ano preséntase en Sobredo o xuíz e a garda civil para embargar os bens dun veciño que se
negara a pagar o foro. Unhas dúas mil persoas acoden en solidariedade e a garda civil disolve a
manifestación con tiros. Morreron os tres labregos e varias persoas resultaron feridas. Os feitos

tiveron moita sona na prensa, no
parlamento e na literatura.
Oitenta e catro anos despois, os
denominados mártires de Sobredo
recibiron unha nova homenaxe, á
que acudiron dende primeiras horas da mañá os asistentes.
Organizado pola Confederación Galega de Asociacións Veciñais Rosalía de Castro e a Organización Galega de Comunidades de Montes en Man Común, os actos comezaron cunha
concentración na Carballeira de
San Xosé, en Sobredo. Dende

alí, os asistentes desprazáronse
até o monumento levantado en
memoria dos tres labregos, onde
se sucederon as intervencións de
Xosé María Baamonde, presidente do Instituto Galego de Estudos Veciñais e de Edelmiro López, director xeral de Desenvolvemento Rural.
A continuación desenvolveuse unha homenaxe á Irmandade
Moncho Valcarce. Os actos clausuráronse cunha ofrenda floral ás
figuras que loitaron por unha
mudanza no campo en Galiza.♦

Novidades dos Bolechas

r
queren sabe
Os Bolechas
o cinema
como se fai

r
queren sabe
ados
Os Bolechas
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como se fa
a televisión
PEPE CARREIRO

A NOSA TERRA

Uxía Casal
‘Nas miñas
Vidas exemplares
retrato seres
diferentes ou
trastornados’
M.B.
Despois de publicar dúas
novelas, volve ao relato breve con Vidas exemplares
(Edicións Xerais), un xénero
que xa explorara en Saturno
tamén é deus (Galaxia).
O libro leva escritos moitos anos, pero por diversos
motivos publícase agora. Escribín as novelas O faro de
Arealonga e Sede en Ourense pero gústame intercalar
propostas. Para min son formas diferentes de traballar.
O medo, a morte e o descoñecido volven facer presenza polas páxinas de Vidas
exemplares. Moitas delas,
historias truculentas que se
agochan detrás de personaxes aparentemente normais.
Volve a intriga e o misterioso a través de xente que
non segue os camiños estabelecidos. Cada un dos relatos
enfoqueinos dende a súa
perspectiva, sendo os propios
personaxes os encargados de
contar a súa historia. Unha
normalidade que racha cun
final inesperado. É un tipo de
relato que me gusta construír.
Que personaxes plasmou en Vidas exemplares?
Son seres diferentes ou
trastornados. O título está
pensado para facer unha
chiscadela aos libros que había na miña nenez, que se titulaban Vidas exemplares.
Cada un deles falaban mulleres abnegadas entregadas
ao coidado da familia, vidas
de mártires, mortes heroicas... Buscaba precisamente
ese contraste, porque a
exemplaridade tamén está
no negativo. Quería resaltar
as vidas nada encomiábeis.
Pero hai vidas exemplares?
Todas son exemplares
porque cada vida é un exemplo de algo. Todos os exemplos están ao noso alcance.
En que está traballando agora?
Estou escribindo unha
novela de intriga, pero sen
me impor prazos, e tamén
outras historias de misterio.
Non son nunha escritora que
se planifique. Depende de
como veña a historia, depende da inspiración.♦

Era hora
FRANCISCO CARBALLO
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

P

or fin Prisciliano logrou
un simposio en Compostela. Non o convocou a
universidade nin o bispado.
Convocouno a asociación cultural O Galo: entre o 24 e o
26 de novembro pasados. Un
simposio no Auditorio de Galicia que atrapou o interese da
mocidade universitaria.
Un programa moi amplo
desenvolvido por investigadores, por creadores e por profesores de diversidade de
opinións mais converxentes.
Houbo consenso: Prisciliano
non foi condenado por herexe,
senón por mago.
Prisciliano, s. IV, foi asceta,
profeta itinerante, electo bispo
de Ávila que mobilizou grupos
de ascetas cara a comunidades
cristiás. Algunhas das prácticas
deste grupo foron criticadas severamente e contradicían as de
comunidades cristiás urbanas
decadentes da Bética e da
Lusitania.
Os acusadores de Prisciliano foron os bispos Hixinio de
Córdoba, Hidacio de Mérida e
Itacio de Osobona, ningún da
Gallaecia. Houbo concilios de
debates en Zaragoza e Bordeos
contra Prisciliano. Interveu o
bispo de Roma, Dámaso,
esixindo que se ouvise o
interesado. Logo de varios intentos fallidos de pacificación
a causa foi levada ao tribunal
imperial en Tréveris. O Emperador Máximo Clemente –que
pretendía o imperio de
Occidente fronte a Valentiniano II– substanciou as
denuncias coa condena á morte de Prisciliano e compañeiros
por “maleficio” e adiviñación,
ano 385, delitos que se lles
atribuíron de anos anteriores á
súa conversión ao
cristianismo. Estas prácticas
foran condenadas severamente
por Constancio II. Tan estraño
desenlace debeuse a unha
situación de guerra inminente
a sufrir por Máximo. A causa
foi revisada, os bispos
acusadores foron desterrados.
Santo Ambrosio, Silicio de
Roma, Martiño de Tours, etc
declararon rota a comuñón cos
bispos acusadores. Os corpos
dos decapitados enterrados en
Tréveris foron trasladados a
Gallaecia.
O priscilianismo como forma pastoral predominou durante anos na Galecia e estendeuse
por Hispania. Algunhas da súas
prácticas educativas foron
rexeitadas no I Concilio de Braga, s. VI. Outras foron
aceptadas e pasaron aos
costumes cristiáns da Galecia.
O priscilianos foi un fenómeno
cristián de interese e de marcado acento ascético.
A Asociación Cultural O
Galo, con esta obra de estudo
do priscilianismo, deulle satisfacción a unha urxencia:
denunciar os prexuízos sobre
Prisciliano, elevarlle unha estatua en Compostela. Era hora
de recuperar a realidade histórica dun profeta vítima da
intrasixencia de bispos retrógados e de xuíces obtusos.♦

Enoturismo
Cando a vitivinicultura e o turismo converxen para o gozo, o coñecemento e o tempo de lecer falamos de enoturismo.
Pasear, probar viños, mercar
unhas botellas, coñecer restaurantes, atoparse coa natureza, coñecer costumes locais... desfrutar das boas cousas que a vida ao
longo dos tempos nos deu.
O enoturismo baséase na
conxunción do mundo do viño
co tempo de lecer e nas diferenzas entre os seus distintos contornos, marcados fundamentalmente polas denominacions
de orixe, con culturas, paisaxes e
gastronomias claramente diferenciadas.

O mundo do viño ofrece o
seu producto especial e individual, froito dun viñedo cunhas
castes determinadas nun territorio particular, cunhas prácticas
culturais e cunha historia propia,
así como dos distintos procesos
de elaboración, instalacións e
materiais empregados. Cada zona co seu “xeito” de facer o viño.
O enoturismo non se limita á
visita a adegas e viñedos porque
implica ou imclúe unha serie de
intereses paralelos e servizos
complementarios que o fan posíbel, coma hostalaría, manifestacions culturais, contorno natural,
comercio, artesanía, etc.
A planificación resulta esen-

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.

cial para calquera zona que tente
desenvolver uns servizos de turismo sustentábeis, tendo en conta o seu produto, os recursos locais e os mercados potenciais.
O enoturismo debe centrarse
na propia cultura e características inherentes que permitan
ofrecer un produto diferenciado,
así como servizos axeitados aos
clientes potenciais, ás súas aspiracions e expectativas.
O país con máis tradición no
enoturismo é Alemaña, onde o
barco de vapor hai anos que
descende polos ríos Reno e Mosela, en Francia zonas coma o
val do Loira, Borgoña, Bordeos
ou Champagne son das máis fa-

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.

mosas do mundo, en Portugal a
maioría das rexions vitivinícolas teñen os seus roteiros, sendo
o do Douro o máis antigo e o
máis desenvolvido, a Toscana
en Italia, etc; o novo mundo
soubo aproveitar esta enerxía
con exemplos tan evidentes coma Napa Valley e Sonoma en
California, en Africa do Sur os
viñedos próximos a Cidade do
Cabo ou en Australia o Hunter
Valley.
Tan doado como escoitar: Ribeira Sacra, Arnoia, Monterrei,
O Bolo, Bibei, Amandi, O Rosal,
Armenteira-Salnés, San Clodio...
e pensar en viñedos, mosteiros,
paisaxes, gastronomía...♦

FÁGASE SOCIO E
Descubra connosco

os

mellores

viños de Galiza
E outros produtos
artesanais galegos
SEN 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.
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O Trinque
Sustentabilidade
Co nome ‘Desenvolvemento sustentábel. Procurando solucións’ está
aberta, até o 31 de xaneiro do 2007,
unha exposición sobre os espazos
naturais protexidos pola UNESCO,
concretamente os dous que existen

na provincia de Lugo (Terras do
Miño e os Ancares) e o vasco de
Urdaibai. Especialmente indicada
para escolares, a mostra pódese ver
no palacio da Deputación de Lugo,
da rúa de San Marcos.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Ar teixo

Naceu en Ourense no 1999 como
grupo de música tradicional derivando, co tempo, cara ao folc. O
nome está collido do barallete, a
antiga lingua dos afiadores, e sig-

O BOSQUE

encóntrase esta mostra conmemorativa do centenario da
Real Academia Galega.

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

O Barco
Barco
■ CINEMA

DEBUXOS DE SIRO

trospectiva de Antonio Tenreiro Rodríguez titulada 50 anos.

até o 16 de febreiro na Fundación Caixa Galicia.

Desde Picasso, no 125 aniversario do seu nacemento. Pinturas e debuxos de
Siro chámase a mostra que
podemos contemplar na
Sala de Exposición do Pazo Municipal.

RAFAEL ÚBEDA

DEBUXOS + PINTURAS

ALBERTO CARPO

O artista presenta a mostra
Expresiones y Arpegios na
galería Ana Vilaseco até o
sábado 16.

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

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

RAMÓN CACABELOS

LUÍS SEOANE

EL PRÓXIMO ORIENTE
Este xoves 30 ás 20,30 e
22,30 h. proxéctase esta fita
no teatro Lauro Olmo.
■ TEATRO

ONDAS
No teatro Lauro Olmo poderemos ollar, este venres
1, a representación da compañía Nove Dous.

tectos de recoñecido prestixio. Este xoves 30 ás 20 h.
na sede da fundación poderemos escoitar a Rafael
Moneo Vallés.
■ CINEMA

O CAMIÑO
IRRACIONAL

No ciclo de cinema alemán
que organiza o MACUF,
como actividade parella á
mostra De Leipzig a Düsseldorf, proxéctase o martes 5 ás 20 h. na sala Picasso este documental dirixido por Thorsten Trimpop en 2005.

VIDEO-CREACIÓN
EN GALIZA

Carballo
■ TEATRO

BOLBORETA
A nova montaxe de Títeres
Trompicallo estréase no
Pazo da Cultura ás 19,30
deste venres 1

A Coruña
■ ACTOS

VISIÓNS
DE ARQUITECTURA

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

Ponlle o ramo ao ciclo Pioneiros da Videocreación,
Galiza Anos 80 organizado
polo MACUF unha festa
cunha sesión a cargo de Roi
Fernández e Isaac Cordal, este xoves 30 ás 21 h,
coas montaxes recollidas
dos traballos presentes na
mostra. Máis información
en www.macuf.es.
DSK
Até o sábado 2 nos cines
Filmax proxéctanse tres pezas realizadas en código
ASCIIart, Despegue, Paisaxe e DSK, dirixidas por
este dúo artístico.
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO TENREIRO
Até o martes 12 temos no Colexio de Arquitectos unha re-

Cineuropa
Cineuropa

TERRITORIO
DE MULLERES
Esta mostra composta por
obras pertencentes ás coleccións do IVAM e de Caixa Galicia, pode visitarse

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

A FORZA DA PALABRA
Na Fundación Caixa Galicia

Sons e palabras da tradición celébrase este
venres 1 e sábado 2. O
venres ás 6 da tarde en
CASTRO DE RIBEIRAS DE
LEA conferencia inaugural a cargo de Mini e
Mero, músicos do grupo
A Quenlla, titulada Arredor da música. O sábado
ás 11,30 na Casa da Cultura de VILALBA, Antón
Reigosa falará sobre A
tradición na rede e presentación de Galicia encantada; ás 12,30 Xosé

Jae-young Kwak, Wang-ui
namja de Junk-ik Lee, un filme
sorpresa, Rampo Jigoku de Akio
Jissoji, Atsushi Kaneko, Hisayasu Sato e Suguru Takeuchi,
Dalkomhan Insaeng de Ji Woon
Jim, e Quian li zou dan qi de
Zhang Yimou. Localidades á
venda en www.caixagalicia.es ou
nas billeteiras do Principal.♦

composta por perto de 70
obras de 26 artistas da sona
de Francisco Asorey, Manuel
Colmeiro, Camilo Díaz Valiño, Laxeiro, Urbano Lugrís,
Carlos Maside, Castelao, ou
Luís Seoane entre outros,
que servirán para contextualizar a concepción da pintura
galega na primeira metade
do século XX.
■ MÚSICA

FELIZ ANIVERSARIO
MOZART
O ciclo Domingos en familia acolle, o domingo 3 ás
12,30 h. no MACUF e con
entrada de balde, este concerto para todos os públicos, presentado por Florian
Vlashi e interpretado polo
neno violinista Daniel
Vlashi e o grupo instrumental S. XX.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

■ TEATRO

FILOMENA MATURANO
O venres 1 ás 20,30 h. e o

Na
Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA
podemos
contemplar
a mostra
Do primitivo
na arte
galega até
Luís Seoane.

Miranda falaranos sobre
O conto de transmisión
oral; ao mediodía, xantar
na Casa do Labrego de
BAAMONDE; sen sair de
Baamonde, ás 16,30 no
Albergue, Xoán Cuba
vai falar das Lendas da
auga da Terra Chá. A
asistencia é gratuíta, a
cota para o xantar é de
15 euros e a data límite
para apuntarse a el é o
xoves 30 de novembro.
Organiza a Fundación
Manuel María.♦

Carteleira
Carteleira

☞

O PERFUME. Adaptación da célebre novela de
Patrick Süskind do mesmo nome. Jean-Baptiste Grenouille é
un perfumista dotado dun olfacto excepcional. Inquedo por
conseguir o aroma do poder,
adícase a asasinar belas rapazas
para lles extraer a súa esencia.
CASINO ROYALE.
Nova aventura de James
Bond, agora protagonizada por
Daniel Craig. Cando o axente
007 aínda era un bisoño espía
recibe o encargo de desmantelar a rede dun banqueiro financiador de terroristas. Mais nesa
misión vai coñecer a preciosa
Vesper Lynd (Eva Green).

The Host.

Esta fundación acolle, até o
12 de decembro, a magnífica
mostra Do primitivo na arte
galega até Luís Seoane.
Procesos de creación artística e de identidade nacional,

nifica nenos, rapaces, cativos.
Presentan a xira galega Tragando
asfalto na sala na sala 600 de MELIDE o venres 8; e na Revolta de
VIGO o sábado 9 de decembro.♦

VI Congreso
Congreso da Terra Cha

☞

O festival de SANTIAGO chega ao
fin. Este xoves xoves 30 rematan
as proxeccións no Principal, con
Shortbus de John Cameron
Mitchell ás 16 h, El violín de
Francisco Vargas ás 18 h. e o
Maratón Mundo Asia ás 20 h,
composto polas fitas Chinjeolhan geumjassi de Chan-wook
Park, Yeopgijeogin Geunyeo de

E S P E C T Á C U L O S

Guezos

■ EXPOSICIÓNS

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).

No MACUF
coruñés
remata o
ciclo de
vídeo
creación na
Galiza.

E

☞

COLEGAS NO BOSQUE. Un oso domesticado, Boog, e o seu amigo o
cervo Elliot teñen que enfrontarse á dureza da natureza. Filme de debuxos animados.

☞

BORAT. O grande éxito
da tempada nos EE UU a
pesar da súa precaria distribu-

ción. 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.

☞

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.

☞

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.

☞

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.

novela de James Ellroy, dirixe
Brian de Palma.

☞

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.

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 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.♦

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.
A DALIA NEGRA.
Reconstrución dun dos
crimes máis famosos de Hollywood, o da actriz Betty Ann
Short no 1947. Baseado nunha

☞

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.

☞
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Oleiros
Oleiros

O regr
eso ao deserto
regreso
deserto

■ EXPOSICIÓNS

EL ROTO
Organizada polo 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. A obra
dun humorista pero tamén
a dun pintor que practica a
sátira social. Até finais de
xaneiro.
■ MÚSICA

SEMENTE NOVA

O Centro Dramático Galego representa esta peza de Bernard Marie
Koltès, baixo a dirección de Cristina Domínguez, o sábado 2 ás 21 h.
no teatro Principal de PONTEVEDRA;

o martes 5 e mércores 6 ás 20,30 h.
poderemos ollala no Rosalía de Castro da CORUÑA; e o vindeiro sábado
9 e domingo 10 ás 20,30 h. chegará
ao Jofre de FERROL.♦

sábado 2 ás 19,30 e 22,30 h.
podemos ollar no Rosalía de
Castro esta peza de Eduardo
de Filippo, interpretada por
Concha Velasco.

poderemos ollar o sábado
2 ás 22,30 h. Quero ser
grande representada por
Talía Teatro.

ARTURO SOUTO

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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

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.
■ MÚSICA

96 GRADOS

■ MÚSICA

O rock sinfónico deste grupo poderase escoitar este
xoves 30 no Clavicémbalo.

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

Foz
■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE
Teatro do Atlántico sube
con esta obra ás táboas da
sala Bahía o sábado 2.

Gondomar

■ TEATRO

O auditorio Lois Tobío
acolle este festival no que

XORNADAS
DE SOFTWARE

Exponse no C.S. Caixanova unha magnífica selección de óleos pertencentes á
escola paixasística francesa
de finais do século XIX.

■ TEATRO

■ CINEMA

TRES VERSIONES

NEGRO CLÁSICO

DE LA VIDA

O martes 5 ás 20,30 h. represéntase no Auditorio
Municipal do Palacio de
Congresos esta peza da
dramaturga francesa Yasmina Reza.

Ponteareas
Ponteareas

María Galiana protagoniza esta versión da obra
máis relevante de Federico García Lorca, dirixida
por Amelia Ochandiano,
que se representa o martes 5 ás 20,30 h. no auditorio municipal Gustavo
Freire.

Teatro de Ningures actúa
no Auditorio Municipal este xoves 30 ás 21 h.

Pontevedra

Monforte
Monforte

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

■ EXPOSICIÓNS

JULIO SANJURJO

DE PROFUNDIS

Esta é a obra que Teatro
do Atlántico representa
este xoves 30 no Edificio
Multiúsos.

Até o 3 de decembro podemos visitar esta mostra sobre a película de Miguelanxo Prado na sede da Fundación Caixa Galicia.

O festival de múscia de VIGO
continúa co ciclo Mozart en clave galeg@. este xoves 30 ás
20,30 h. no Auditorio do Concello e por unha entrada de 2 euros
co concerto Integral das sonatas de piano de Mozart, con
Anabel Moráguez; o venres 1
ás 20,45 h. na parroquia de María Auxiliadora poderemos escoitar Os quintetos de vento de

Mozart, da man da Ensamble
da Cámara Festival Are More,
cos solistas Asterio Leiva e David F. Alonso; o cuarteto Os
Catro Elementos actúa o luns 4
ás 20,30 h. na Casa de ArinesInstituto Camões, no ciclo A
guitarra e os novos músicos galegos; e o martes 5 ás 20,45 h.
na parroquia de María Auxiliadora gozaremos coas Cantatas e

concertos italianos de Handel e
Bach interpretados pola soprano María Cristina Kierh e a
Ensemble Gli Incogniti. As entradas poden adquirirse a través
da billeteira telefónica de Caixa
Galicia no 902 434 443, na web
www.caixagalicia.es, ou na billeteira do teatro Fraga-Caixa
Galicia. Información completa
en www.festivalaremore.com.♦

CONTRASTES

DE NERÓN
AO PEDROSO
As pinturas de Romanie
Smele expóñense na galería
Auriol Arte até o sábado 9.

A Fundación Araguaney
acolle até o xoves 21 esta
mostra de pintura e escultura galegas.

GILBERT GARCIN

UN MAR DE ILUSIÓN

LEOPOLDO NÓVOA

Esta mostra didáctica pode
visitarse no Claustro Superior de San Martiño Pinario.

A galería SCQ organiza unha mostra do artista galego.

LYDIA GORDILLO
Até o venres 15 pode ollarse a obra da pintora na galería Sol y Bartolomé.

A obra do pintor pode ollarse até o domingo 10 na galería Trinta.

O EFECTO DAS LUCES
Podemos visitar esta mostra até o 31 de xaneiro na
sede da Fundación Caixa
Galicia.

José Castro
mostra as
súas alfaias
contemporáneas en
Noroeste de
SANTIAGO.

Este xoves 30 proxéctase ás
21 h. na Biblioteca Pickpocket, dirixida por Robert
Bresson. O vindeiro xoves 7
poderemos ollar A moza da
ponte, de Patrice Laconte.
■ MÚSICA

NORDESTIN@S
Este venres 1 ás 23 h. no Liceum disfrutaremos en directo co proxecto formado
polas voces de Ugia Pedreira e Guadi Galego e o piano de Abe Rábade. Máis información en www.barliceum.com.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

GRANDES MESTRES
Podemos visitar esta mostra de gravado até o mércores 13 na Casa da Cultura
Pintor Lloréns.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

SÁHARA

Are
Are More
More

bre O patrimonio das pesqueiras do Miño, organizadas pola Fundación Antonio Fraguas.

LÚA CON LUVAS

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

DE ESCULTURA

TARTUFO

MEMORIA DO 36

LIBRE

Expertos do Brasil, Galiza
e Portugal participan nas I
Xornadas Galego-Lusófonas de Software Libre que
se celebran desde este xoves 30 até o domingo 3 de
decembro. O programa
completo pódese consultar
en www.agnix.org/porrinho/progama.htm.
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.

ESCOLMA

LA CASA
DE BERNARDA ALBA

■ TEATRO

FESTIVAL
R. VIDAL BODAÑO

A MIRADA DO DESEXO

■ TEATRO

■ TEATRO

O clásico de Moliére chega
este xoves 30 ás 20 h. ao
Principal.

■ ACTOS

A ESCOLA
DE BARBIÇON

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

O ENFERMO IMAXINARIO

■ EXPOSICIÓNS

DEBUXO E
OBRA SOBRE PAPEL

PETER SCHNEIDER

■ TEATRO

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

A galería Clérigos presenta esta colectiva até o martes 12 de decembro.

Nordestinas (Guadi Galego, Abe Rábade e Ugia Pedreira) estarán este venres 1 no Liceum
do PORRIÑO.
RAFA FARIÑA A.G.N.

Ourense
Ourense
O Liceo acolle esta mostra
de fotografías realizadas
por Eduardo Blanco Amor
entre 1933 e 1973, até o
venres 15.

Lugo

96 grados
toca este
xoves 30 no
Clavicémbalo
de LUGO.

Esta agrupación cultural e
artística de Perillo, co gallo
de celebrar o seu 25 aniversario organiza un concerto
de música tradicional este
sábado 2 ás 18 h. nas Torres
de Santa Cruz no que participan as seccións de Baile,
gaitas e pandeiretas, ademais da rondalla Semente
Nova e unha agrupación invitada da Vila das Pontes.

Até o domingo 31 podemos
ollar a mostra Afogados no
deserto do fotógrafo Gabriel Tizón no C.S. de Caixa Galicia.

MAURO TRASTOY
A Fundación Granell presenta o mostra De tripas
corazón até o sábado 30.

A TOPONIMIA
DO VAL MIÑOR
No Claustro do Museo do
Pobo Galego temos esta
mostra, xunto con outra so-

Outono Fotográfico
En OURENSE na galería Volter podemos ollar desde o venres 1 a
mostra Por un momento de Marta
Villoslada; temos Unha película
de pel XII, de Chema Madoz, na
galería Marisa Marimón até o 12
de decembro; 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, até o 14 de decembro. No BARCO DE VALDEORRAS, na galería
Sargadelos Poética, de Tivo Ventura, até o 11 de decembro. Na
Casa da Xuventude de CHANTADA
Imaxe de Javier Arcenillas.

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 Casa da Cultura do CARBALLIÑO temos o sábado 2 ás 20 h. unha charla-coloquio a cargo de Héctor
Guzmán sobre a Composición fotográfica. 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♦
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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 exponse o seu traballo en Noroeste (Ruela de Xerusalén), dentro do monográficos de xoiaría contemporánea Nomes propios.

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

NICOLÁS FRANCO
Até o 9 de decembro, poderemos contemplar na galería DF a vídeo-instalación
Psychobuildings III, documental que xustapón a realidade e a ficción a través
da manipulación das imaxes suministradas pola policia chilena de escenarios
de crimes.

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

Convocatorias
IV PREMIO FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Con este certame Caixanova quere animar e impulsar o uso da lingua galega
nos medios de comunicación, ao tempo que recoñece a tradición literaria e
xornalística dos escritores que utilizaron e utilizan a nosa lingua na prensa.
Este certame acollerá traballos xornalísticos de todo xénero, publicados con
nome ou pseudónimo, en calquera medio de comunicación impreso de Galiza ou fóra, entre o 1 de xaneiro e o 31
de decembro de 2006, e que estean escritos en lingua galega. Cada autor só
poderá participar cun traballo, do que
se deberán presentar orixinal e catro
fotocopias da páxina completa do xornal ou revista que acollese a publicación, de xeito que se poida identificar a
data correspondente á edición do traballo. En sobre a parte, e acompañando o traballo a concurso, incluiranse os
dados persoais do autor e remitirase todo, antes do 10 de xaneiro de 2007, á
Área Sociocultural de Caixanova, rúa
Augusto González Besada 2, 36001 de
Pontevedra, indicando no exterior Para o Premio Francisco Fernández del
Riego. Ademais Caixanova tamén promove o XXVIII Premio de Xornalismo Julio Camba, rexido baixo as mesmas bases que o anterior, mais destinado a traballos xornalísticos escritos en
castelán. Ambos certames teñen unha
retribución de 12.000 euros.

RECOLLA DA TRADICIÓN ORAL
A A.C. Ponte... nas Ondas! promove a
primeira edición deste certame co obxectivo de que os centros de ensino

continúen co labor de conservación do
patrimonio inmaterial galego-portugués e contribúan á dinamización,
promoción e transmisión daquelas manifestacións culturais inmateriais (mitos, lendas, contos, relatos orais, trabalinguas, adiviñas, romances, cantares de cego, coplas, oracións, recitados, refráns, etc.) que están no seu
contorno máis inmediato. Para contribuír á recuperación da memoria histórica, valoraranse, especialmente,
aqueles traballos que acheguen materiais sobre esta materia, primándose os
traballos que presenten mostras representativas do patrimonio común galego-portugués. Poderán participar grupos de alumnado de primaria e secundaria, a través dos seus centros, cun
máximo de 3 propostas por centro,
que deberán presentar os traballos de
recollida en formato dixital de audio
ou vídeo, cunha ficha cuberta que se
acompaña coa convocatoria, na sede
da A.C. Ponte... nas Ondas! (rúa Forca 5, 36450 - Salvaterra de Miño). Os
centros interesados en participar deberán mandar ao correo electrónico pontenasondas@pontenasondas.org, antes
do 22 de decembro, o nome do centro,
enderezo, correo electrónico, persoa
de contacto e categorías na que participan (Ensino Primario, Secundario,
Bacharelato ou Ciclos Formativos). O
prazo de presentación dos traballos remata o 2 de maio de 2007.

GALICIA Á INNOVACIÓN
EMPRESARIAL
A Consellaría de Innovación e Industria convoca este premio dotado con

50.000 euros ao que poderán concorrer
as PEMES galegas situadas ou non en
Galiza que fixeran un notábel esforzo
innovador nos últimos 4 anos, podendo ser premiadas outras PEMES non
galegas con algún tipo de vínculo
acreditado co país e que cumplan o requisito anterior. As candidaturas serán
presentadas polas propias empresas
ou pola Confederación de Empresarios de Galiza, antes do 6 de decembro, na Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
da Xunta de Galiza (rúa dos Feáns 7,
local C 15706, de Santiago de Compostela), ou por calquera dos procedementos previstos na lei 30/1992, do
26 de novembro, utilizando o modelo
oficial acompañado da documentación requerida. A mesma Consellaría
convoca os premios Eugenio Montero Ríos de Investigación Social correspondentes aos premios Galicia de
Investigación 2006, nas categorías
sénior e mozo, para recompensar o
traballo de investigadores prestixiosos realizado desde Galiza, por galegos e a prol de Galiza e estimular aos
investigadores mozos e favorecer o
recoñecemento social do seu labor. As
bases e modelos de inscrición pódense
descargar e consultar en www.dxid.org
e www.conselleriaiei.org.

IN-EMIGRACIÓN E
COMUNICACIÓN
O Club Internacional de Prensa organiza estas xornadas, que se desenvolverán entre o 12 e o 14 de decembro,
nas que a través de catro mesas de debate tentará afrontar os aspectos do

tratamento dos fenómenos da emigración, a inmigración e a comunicación,
o feito de sermos en Galiza un país
emigrante que tamén recibe inmigrantes, a repercusión destes na economía,
e a diversidade cultural. Participarán
neses encontros profesionais en cada
materia, representantes de asociacións de emigrantes retornados,
colectivos de inmigrantes e ongs, destacando na clausura das xornadas a
intervención do xornalista do The
New Yorker Jon Lee Anderson. As
persoas interesadas en asistir deberán
porse en contacto co Club Internacional de Prensa (Avda. da Coruña 6,
baixo - 15706 Santiago de Compostela), a través do teléfono 981 545 950 ou
do correo club.inter.prensa@xunta.es.

XXV PREMIO BLANCO AMOR
O Concello de Cedeira promove este
certame de novela longa, dotado con
12.020 euros, no que poderán participar todos aqueles autores, de calquera
nacionalidade, que presenten unha ou
varias obras, de carácter inédito e escritas en língua galega, na normativa
oficial vixente. As novelas terán unha
extensión mínima de 150 folios mecanografados ou escritos en ordenador,
nun tamaño de fonte 12, por unha cara
e a dous espazos, e enviaranse por
quintuplicado, sen remite e baixo lema, á biblioteca pública municipal López Cortón de Cedeira, rúa do Cristo 1,
15350, nun sobre pechado e baixo o
mesmo lema, no que tamén se incluirán os dados do autor. O prazo de admisión dos orixinais rematará o 30 de
decembro de 2006.♦

HABANA FACTORY
Na sala A Chocolataría exponse unha magnífica selección de arte cubana.
sentada pola cía. La Fundición Influescènes da Escola de Mulheres Cendrev.
Desde o vindeiro xoves 7
até o domingo 10 teremos
no mesmo lugar Indignos
(un presente escuro), a xeito de performance, instalación e documental pola
compañía Amaranto. Entradas e horarios en
www.salayago.com.

LER IMAXES
No Pazo de Fonseca e na
Igrexa da Universidade podemos visitar a mostra O
arquivo fotográfico de Julio Cortázar.

GRANDES MESTRES
Os Lufa Lufa
están na
sala Nasa
de SANTIAGO
este
xoves 30.

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

Tui

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

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

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 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.

■ EXPOSICIÓNS

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

PORTUGALIZA
Este xoves 30 ás 22 h. teremos o concerto dos Lufa
Lufa na sala Nasa. Os Lufa-Lufa son un proxectil
musical de concertina e
percusión, procedente de
Porto, que van presentar o
seu espectáculo “Foledad”.
Con un escenario propio e
unha historia paralela.

PANORAMA DO
VÍDEOCLIP ESPAÑOL
O martes 5 ás 12 h. preséntase no CGAC o DVD
Eclectia: un panorama del
videoclip nacional, recopilación de 18 vídeos contemporáneos escolmados
no Estado español de Astrud, Le Mans, Manta Ray,
Andrés Calamaro, Nawja
Nimri, Camela ou David
Bisbal, entre outros, feitos

D.O.G.
VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR
Convócanse axudas ás familias numerosas para a contratación da conexión a internet mediante a banda

ampla. As solicitudes presentaranse
no rexistro xeral desta consellaría
ou nos rexistros das delegacións
provinciais antes do 20 de decembro. Toda a información está recollida no DOG de 20 de novembro.♦

por realizadores como Iván
Domínguez, Rita Clip,
Marc Lozano, Chino ou os
galegos DSK (Xoán Lesta e
Belén Montero). Á venda
este mes de decembro.
■ TEATRO

AS BOAS RAPARIGAS
Teatro portugués cun coidado extremo na escolla de
textos, tratando de estimular
os ollos, os ouvidos, o corazón e a mente. En Historias
Mínimas, Tomeo recopila
unha serie de contos e relatos breves. Crianzas que
rompen a lúa a pedradas,
barbeiros que esganan aos
clientes, leóns con dentamia
postiza, océanos que libran
nunha botella, esqueletos
paroleiros no cemiterio, estrelas que se apagan cun sopro... brevísimas pinceladas
escritas con humor e intelixencia, nas que o cotián tórnase absurdo e o absurdo
cotián. Na sala Nasa o venres 1 e sábado 2 ás 22 h.

LAGUERRA DE
LA INDEPENDENCIA
EN GALICIA.
HECHOS Y ARMAS

na galería Trisquel e Medulio que abre este sábado 2
ás 20,30 h.

PORTOGRAFÍAS

■ EXPOSICIÓNS

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.

ARTEMIO

SETELENTES

Vigo
A galería Ad hoc presenta
até o sábado 16 a mostra
The crying game, con 20
caixas de luz e vídeo.

ARQUITECTURA
ESPAÑOLA
Os traballos seleccionados
na VIII Bienal expóñense
até o 7 de xaneiro na Casa
das Artes.

Uniformes, tendas de campaña, artillería, miniaturas
de soldados, bandeiras,
chapeus, deseños... da época que podemos contemplar na sala municipal de
exposicións do Concello
até o martes 5.

IMAXES
DUN VIGO DISTINTO

COLECTIVA DE NADAL

SILVERIO RIVAS

Até o 13 de xaneiro poderemos visitar esta mostra,
que vai pola súa X edición,

Mostra as súas obras escultóricas na galeria PM8 (Pablo
Morillo) até o 5 de xaneiro.

Na Casa da Xuventude podemos ollar desde o luns 4
esta mostra de fotografías
de Manuel Jesús Cea, con
marcos de marquetería realizados a man.

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

Miki Nervio
E os Bluesmakers actúan este xoves 30
ás 12 h. no Centro Cívico de XOVE; o
venres 1 ás 22 h. escoitarémolos no auditorio Hernán Naval de RIBADEO.♦

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.

A MOSTRA INVISÍBEL

A compañía catalana presenta o seu magnífico espectáculo Los increibles hombres
silla o domingo 3 e luns 4 no
Auditorio de Galiza.

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.

FUERA

PINTURA MUTANTE

TRICICLE

Na sala Yago poderemos
gozar desde este xoves 30
ao domingo 3 con esta fábula sobre a inmigración e
as súas consecuencias nas
sociedades europeas, repre-

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

Unha
mostra
de Leopoldo
Nóvoa
podémola
contemplar
na galería
SCQ.

■ 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, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.
■ 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.
O grupo
estadounidense
The Lords of
Altamont
tocan na
Iguana de
VIGO este
xoves 30.

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.

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

A Rede

súa mostra que podemos
contemplar no Espazo Anexo do MARCO até o 3 de decembro.
■ MÚSICA

CREOLE KINGS

http://sons.santiagodecompostela.org
Páxina electrónica dedicada ao ciclo musical “Sons da diversidade” que se celebra en Santiago. Inclúe información sobre o programa, datos dos participantes,
postais fotográficas dos que actúan, posibilidade de adquisición de entradas, información sobre os festivais dos anos anteriores e contacto.♦

MARTÍN PENA
Espazos de recreo titula a
Sérgio
Godinho dá
un concerto
de
presentación
do novo
disco
o xoves 7
no PORTO.

■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.

Esta banda toca na Fábrica
de Chocolate este xoves 30.

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

THE LORDS
OF ALTAMONT

■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.

Os rockeiros norteamericanos tocan este xoves 30
na Iguana Club. O venres
1 teremos no mesmo local
o hardcore-ska dos locais
Tanghana´s Show; o martes 5 estarán en directo os
Nasville Pussy; o xoves 7
The Seventh Hate e Katana Chaos; e o venres 8
as bandas madrileñas Valderock e Susy & The pornorockets. Máis información en www.laiguanaclub.com.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
SONS DA DIVERSIDADE

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

Este 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.
■ TEATRO

OLLARES DE PERFIL
O mito de Greta Garbo,
obra gañadora de 9 festivais internacionais e premio ao mellor actor en
London e Madrid, xa leva
dúas semanas a ser repre-

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

sentada no teatro Arte Livre con grande éxito. Roberto Cordovani, Humy
Donado, Leonel G. Laborde e Ricardo L. Ivars
interpretan esta obra todos
os venres e sábados ás 22
h. e os domingos ás 20.
Reserva de entradas no
telf. 986 114 444, a 13 e 10
euros, ou na billeteira por
15 e 12. Máis información
en www.tal2005.com

e degradação da Terra
máis de 250 obras poden
ser apreciadas –os premiados, as mencións de honra
e os mellores deseños–
nesta mostra que se encontra no Museu Nacional
da Imprensa até final de
ano.

Por to

A Casa da Música remata o
ano co festival Outsider
music from the UK, que
conta durante dous días, o
venres 1 e sábado 2 ás
22,30 h. con destacados
novos valores da música

■ EXPOSICIÓNS

VIII PORTOCARTOON
Sob o tema Desertificação

■ MÚSICA

BELOW THE RADAR

cast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta emisión sucedánea das emisoras árabes da AM.
■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal naceu en Vigo, da
sensibilidade dun grupo de persoas cara a situación da poboación penitenciaria galega. Desde entón 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.♦

alternativa británica. Entradas á venda por 10 euros.

SÉRGIO GODINHO
Con máis de 35 anos de carreira, considerado un dos
artistas máis importantes da
música portuguesa, presenta un novo traballo de orixinais o vindeiro xoves 7 ás
22 h. na Casa da Música ás
22 h. Entradas a 15 euros.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

A FUNDAÇÃO
Esta instalación de grandes
dimensións realizada polo

artista Pedro Cabrita Reis
no CAMJAP para celebrar
os 50 anos da institución,
con materiais reciclados do
almacén, pode visitarse até
o 29 de abril de 2007, xunto cun conxunto de pinturas
da serie White Room.
Ademais, no mesmo lugar
temos dúas esculturas e unha serie de gravados de José Pedro Croft, até o 7 de
xaneiro; e a mostra Mundos
de Soño, de gravados xaponeses modernos pertencentes a colección Robert
O. Muller, que permanecerá instalada na sala do museo Calouste Gulbenkian
até a mesma data.♦

Non vos riades que o conto é triste

O Museu Serralves do Porto síntese tan cosmopolita que pensa que na prensa galega tense que
anunciar en español. O que acontece é que dentro do seu orzamento envidiábel non ten quen
escriba o idioma de Cervantes ao xeito e, o resultado, son ducias e ducias de faltas ortográficas
e unha redacción imposíbel. Dirán agora que era unha intervención.♦
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Anuncios de balde
■ Comparto piso con tío gai na
Ponte (Ourense), mellor con traballo.
Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa (micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150
euros máis gastos (condominios, luz,
auga, calefacción). Telf. 666 329 407
ou meustrabalhos@aeiou.pt.

ría selo de falta de transparencia. Cando todo está en discusión, moitas veces aceda, e
mesmo nas cousas máis serias, como o terrorismo, resulta que a economía permanece
a salvo. As directrices econó-

micas non se debaten nin no
parlamento, nin nos medios
de comunicación. Para alá
dalgúns datos coxunturais sabemos moi pouco. A economía vive afastada da política,
é dicir, da democracia.♦

8 400021 303104

Ano XXIX.
IV Xeira.

N

o último cuarto de século, o goberno español só tivo catro ministros de economía: Boyer,
Solchaga, Solbes e Rato. Quizais seña un indicador de estabilidade, mais tamén pode-

0 12 4 6

Nº 1.246
Do30 de novembro
ao 6 de decembro
Nº
do 2006

DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Xosé Fernández Puga.

Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*. Redacción 986 433 886 - 22 24 05. Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com

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

Xabier Paz
‘Tan poético é sentirse namorado de Purita como falar do universo’
H. VIXANDE
Confesa que non lle gusta esta sección, pero accedeu a
conceder unha entrevista na
que fala dos seus dous novos
poemarios: Materia de Lucrecio (Xerais) e Filoxenia do
sangue (Tampo, Deputación
de Pontevedra). Trátase do
biólogo e poeta Xabier Paz.
Quen é Lucrecio, un parente
seu?
Era un poeta da humanidade,
escribiu procurando alivio contra
a relixión e a superstición.
Agora lembro, o poeta Horacio, homónimo meu, tamén estivo influenciado pola súa obra.
Lucrecio era un filósofo preocupado polo conxunto da vida.
O libro seu De rerum natura é
unha explicación dos distintos
fenómenos da materia sen recorrer aos deuses. É unha reflexión
poética pero materialista da vida.
De Materia de Lucrecio alarmoume o titulo dun dos poemas
do libro: Da partícula ao quásar.
Non está mal que os lectores
se alarmen. É unha reflexión sobre a unidade da materia nos diversos niveis de organización ou
complexidade, que neste caso
son o mesmo. Uns niveis que
atinxen toda a materia.
Non hai moita tradición galega de conxugar ciencia e letras.
Poesía galega non, en español
hai algúns exemplos ilustres como Gabriel Celaya e a súa formación científico técnica. Hai unha
dicotomía empobrecedora desde
a escola que nos fai optar polas
letras se temos problemas coas
matemáticas ou polas ciencias se
é que se nos atravesa o latín.
Os intelectuais contan máis
de dez con dificultade porque
non teñen máis dedos e aos

PACO VILABARROS

científicos atráncanselles os
bes e os uves.
Hai poses, pero tamén é unha
actitude defensiva que agacha
unhas eivas. Tamén hai unha tradición de grandes escritores que
foron científicos como Sábato ou
Allan Poe e as súas reflexións
sobre astronomía. Poe, que pasa
por un romántico desbocado.
Tamén o médico Castelao.
Nos médicos hai unha tradición humanista. Algo menor nos
biólogos .
Tampouco hai unha tradición científica na Galiza.
Os ilustrados... pero un país
dependente, cunha universidade
que impartía estudos de dereito e
medicina, non podía haber outra
actividade regrada. Pasa con to-

do, onde está a ópera galega quitando a Groba e dous máis?
De todos xeitos, iso de tratar
de casar poesía con ciencia, como
fai vostede, chama a atención.
O ser humano ten emocións.
Unha é a individual que temos de
mozos pero outra é a que sentimos ante as proezas anónimas da
humanidade. Tan emocionante é
pensar nos trogloditas e o seu horror ante o cosmos como sentirse
namorado de Purita. A miña poesía filosófica é conceptual, téñenme acusado de prosaico, pero é
unha emoción conceptual.
Desde logo sorprende o lector e non se sabe como a tomará.
Pode chegar a máis xente
porque non é topicamente poética, fala de cousas que lle intere-

san a todos e toca aspectos sobre
os que todos temos reflexionado
como o universo, os átomos, a
idade do mundo, as diferenzas
entre as estrelas...
Iso se falamos do poemario
Materia de Lucrecio, pero non
se lle pode aplicar o mesmo criterio a Filoxenia do sangue.
Si, é unha reflexión histórica,
social e antropolóxica. Falo da
formación do ser humano, no
sentido filoxénico, a formación
da especie, duns instintos que están presentes pero que o noso
ego esaxerado non nos deixa ver.
Pensamos que somos os únicos...
E non o somos?
A dimensión social é fundamental no ser humano; en soidade, o bicho morre.♦

axenda elas 2M7
A NOSA TERRA

Corrupcións
XOSÉ A. GACIÑO

D

a mesma maneira
que, segundo se
achegan as eleccións
municipais, os gobernantes
aceleran as obras pendentes para deixaren unha boa
impresión nos momentos
finais do mandato, tamén
proliferan as denuncias de
corrupción, principalmente
urbanísticas, como arma da
oposición para desprestixiar eses gobernantes. Non
sei se como efecto do grande escándalo marbellí, que
levou por diante todo un
equipo de goberno municipal, nesta ocasión as referencias a irregularidades
urbanísticas, e en moitos
casos con actuacións xudiciais, medran por toda a
xeografía peninsular (e insular) de tal xeito que parecería que algúns quixesen
converter a irregularidade
en normalidade.
Teoricamente, todo o
mundo sabe que o financiamento dos concellos é unha
das grandes cuestións a resolver polo sistema, pero os
sucesivos gobernos centrais e autonómicos, dun
signo ou doutro, se mostran
incapaces de solucionalo
cada un na medida das súas
posibilidades e competencias. Como contrapartida,
todos comprenden, con
certo fatalismo, que os gobernos municipais aproveiten a especulación urbanística e o boom do crecemento da economía do tixolo
para compensar a falta de
fondos cos que atender os
servizos que lles corresponde e mesmo os que non
lles corresponde, pero aos
que se ven obrigados a facer fronte.
E xa estamos diante
dun mecanismo perverso,
que propicia crecementos
urbanísticos irracionais
(unha soa urbanización pode triplicar a poboación
dun municipio, con independencia de que teña ou
non acceso ás infraestructuras básicas) e corrupcións
en cadea. De paso que se
equilibran os orzamentos
municipais, circulan doativos a partidos e comisións
individuais que van tecendo redes de complicidades,
nas que naufragan os intentos de facer valer o sentido
común. O caso do municipio toledano de Seseña, cun
alcalde en minoría fronte
ao especulador, apoiado
por unha maioría de concelleiros (e coa utilización demagóxica dos traballadores, aos que se leva a manifestar a favor da especulación), constitúe un exemplo significativo.
O peor é considerar
que todo isto non é máis
ca un problema illado de
concellos mal xestionados, cando só é un aspecto mais da grande especulación universal do sistema capitalista.♦

