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Unha Executiva de integración, á que volve Beiras,
dirixirá a organización con Anxo Quintana como portavoz nacional

O BNG reafírmase
na liña política
dos tres últimos anos e
no frontismo tradicional
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A PENSIÓN EVA
Andrea Camilleri

BIBLIOTECA COMPOSTELA
DE NARRATIVA EUROPEA.
Camilleri abandona o seu aclamado personaxe do
inspector Montalbano e nos entrega unha novela
memorable sobre a infancia e a adolescencia
na Sicilia da Segunda Guerra Mundial.
Unha novela tenra que non evita certa crueldade,
e que engaiola polos personaxes, nos que a aparente
tolería agacha, en realidade, unha inmensa verdade.

HABÍA QUEN AGARDABA QUE COA CHEGADA DO BNG
ao Goberno abandonase os seus principios tanto políticos como
organizativos. A XII Asemblea do BNG supuxo todo o contrario.
Reafirmouse nos seus postulados políticos tradicionais, coa autodeterminación co horizonte e o nacionalismo como sinal de identidade e bandeira inequívoca, sen aditamentos nin complementos.
A postura do BNG fronte ao Estatuto, por se alguén o dubidaba,
semella clara: ou será de nación ou non será. Tamén houbo unha
reafirmación no frontismo e no pluralismo político interno, aínda
que a aprobación dos plenarios por delegados puidese facer pensar o contrario, debotando a idea de converterse en partido de corte tradicional. Tamén resoou nidia a voz dunha militancia que reclama protagonismo na decisión e no control dos seus dirixentes,
orgánicos e institucionais. Unha militancia que agora deberá asumir as súas responsabilidades no traballo diario, tanto no organizativo como no social. Asumiron o dereito a fiscalizar pero tamén
se obrigan a traballar polos obxectivos e os horizontes que se marcaron na asemblea. As teses que se aprobaron deberían ser “de todos”. Doutro xeito, sería converter as asembleas, por moi universais que sexan, nun acto social ou, todo o máis, reivindicativo.♦

O FORO das ideas e das artes
12 páxinas
con este número
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Na nova Executiva só repiten seis da anterior. De esquera a dereita: Anxo Quintana, Portavoz Nacional, Clara Millán, Alberte Ansede, Ánxela Bugallo, Rosario Fernández, Roberto Mera, Amada Traba, Rosana Pérez, Francisco Jorquera, Francisco Rodríguez, Ana Pontón, Mª Xosé Bravo, Cristi

A fronte reafirma os seus sinais de identidade e adáptase táctica
e organizativamente aos novos tempos

A Asemblea do BNG ratifica a liña política
dos tres últimos anos
AFONSO EIRÉ

A XII Asemblea Nacional do BNG ratificou as políticas que a organización veu mantendo nos tres últimos anos.
Apoiou a entrada no Goberno, o pacto co PSOE e a aposta por un Estatuto de nación como táctica cara á autodeterminación. Dotouse de elementos de control dos cargos institucionais e decidiu que os plenarios das asembleas
fosen por delegados, pero reafirmando o seu carácter frontista. Anxo Quintana saíu reelixido co apoio do 90% da
organización como portavoz nacional á fronte dunha Executiva de consenso á que volve Xosé Manuel Beiras.
Isto é o BNG. Na súa XII Asemblea reafirmouse como tal. Como
unha fronte nacionalista fachendosa das súas ideas e da súa historia.
Plural pero que aposta pola unidade. Crítica co sistema e, igualmente, crítica internamente. Que defende a participación dos seus militantes entre outras cousas para
controlar a dirección, sexa a que
sexa, e os membros do goberno.
Non mudou coa entrada na
Xunta como moitos agoiraban.
Logo do seu plenario celebrado
os días 2 e 3 de decembro en
Compostela, terán que aparcar
sine die as pretensións internas
de converter o BNG nun partido
tradicional ao uso. Pretensións
existentes nalgúns sectores aínda
que nesta ocasión estaban acochadas, cando non apostaban directa e sorprendentemente polo
asemblearismo, como a candidatura denominada Alternativa.
Tamén os poderes externos que
teimaban non só en asimilar o
BNG, integrándoo no sistema, senón en convertelo nun partido de
corte socialdemócrata tradicional co
cántico de serea de que unicamente
deste xeito podía conseguir unha

maioría electoral necesaria. Algúns
destes pretendidos líderes de opinión fracasaron estrepitosamente
cando tentaron fórmulas políticas
semellantes. Ademais, o BNG reafirmou o seu carácter antimperialista e solidario, así como a súa postura crítica coa UE, contrariamente ao
que defendía AAlternativa.
Nesta asemblea presentáronse
catro candidaturas ao Consello Nacional pero non son catro liñas ideolóxicas diferentes, senón catro
maneiras de facer as cousas. Hai
datos elocuentes que o ilustran. As
teses foron aprobadas por 1.359
votos a favor, 387 en contra e 79
abstencións. O informe de xestión
presentado polo Consello Nacional
foi referendado por 1.303 votos a
favor, 558 en contra e 124 abstencións. As cinco emendas ao texto
oficial foron aceptadas polos relatores. Das outras só unha pasou a
debate en pleno.
Todos de acordo:
un Estatuto de nación
Pero, sobre todo están as distintas
propostas e os debates desta asemblea. As diferentes correntes de-
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fenderon un Estatuto de nación de
máximos. Niguén cuestionou a táctica do BNG de impulsar este debate. Así o presentou tanto o reelixido
portavoz nacional, Anxo Quintana,
como o secretario xeral da UPG,
Francisco Rodríguez. Nin que fose
o grande éxito do nacionalismo
nestes tres anos. Ninguén puxo en
dúbida tampouco que o horizonte
está na autodeterminación, como
recalcou Xosé Manuel Beiras entre
aplausos afervoados.
Ninguén dubidou de que a
normalización lingüística é unha
das grandes tarefas actuais do
nacionalismo. Existiu unanimidade en que existen eivas, que
aínda queda moito camiño por
andar e que é necesario mellorar
a política da Xunta neste aspecto, pero tamén a actitude dunha
parte da militancia.
Non se puxo en cuestión o
fondo da política institucional,
nin na Xunta nin nos concellos.
Nin sequera se cuestionou o pacto do goberno cos socialistas.
Fermín Paz, voceiro do Movemento pola Base, si que pediu
máis dureza co PSOE e preguntouse se non sería necesario re-
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negociar algúns aspectos. Pero
foi unicamente unha reflexión,
unha pregunta, como el mesmo
dixo. Houbo voces que se doeron
de que os nacionalistas non puideran conseguir as competencias
en Normalización Lingüística.
Non houbo radicalismo porque ninguén defendeu nada radical, só que radical sexa o ser nacionalistas e defender que Galiza
é unha nación ou que os galegos
teñen o dereito e o deber de coñecer o seu idioma.
Algúns, principalmente en
Madrid, ollan o radicalismo na
aprobación dunha emenda na
que se demanda que adaptemos
o horario á nosa situación xeográfica e non á política: ao mesmo que Portugal, Gran Bretaña
ou as Canarias, cos que compartimos fuso horario.
Os sentimentos mandan
O que estivo presente nesta asemblea do BNG foi un sentimento
nacionalista puro, o do BNG de
sempre, anterior mesmo a súa
constitución como tal, como defendeu Beiras nunha brillante

oratoria que chegou ao corazón
dos militantes, aínda dos máis novos en chegar á organización.
Dentro deste sentimento xenuíno móvense no BNG dúas percepcións: a primeira é que non
gusta de liderados que poidan
eclipsar, deturpar ou suplantar a
decisión soberana da militancia.
Unha militancia que ama o “nós”
tradicional, histórico, e foxe do
“eu” persoal. A vitoria do colectivo sobre o individual. Certamente,
está a contracorrente da maioría da
sociedade, incluída os medios de
comunicación, que procuran e fabrican referentes individuais e penalizan os colectivos, a participación e, mesmo, a democracia.
Así, o BNG debátese entre a
necesidade electoral de reafirmar
socialmente un dirixente e a de deixar claro que a que manda é a organización. Pasoulle a Beiras e estalle a ocorrer a Quintana. A diferenza é que Quintana ten máis capacidade orgánica que tivo Beiras.
Por iso unha parte dos militantes
do BNG procuraron contrapesos,
pero apoiando o portavoz nacional.
A outra tendencia é de que a
maioría da militancia necesita sen-

X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Redacción e Administración:

López Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús
Piñeiro, Manuel Vilar, Lupe Gómez,
Xavier Seoane, Adolfo Boado, Xosé
Freire, Marcos Valcárcel, Rodolfo
Dacuña, Xesús González Gómez,
Gonzalo Vilas, Franck Meyer, Heitor
Mera Herbello, Xosé M. Buxán Bran,
Marta Dacosta, Xosé Valiñas, Damián
Villalaín, Xerardo Pardo de Vera, José
Viale Moutinho.

ÚLTIMA PÁXINA:

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Teléfonos:
REDACCIÓN:

DE SEMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela,
Francisco A. Vidal, Rudesindo Soutelo,
Irmandade dos Vinhos, Xosé Miranda.

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

FIN

LECER:

Xesús Vaamonde Cid.

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Fotografía:

Xosé Marra.
Ilustración:

Xefa de Administración:

Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com
E

PUBLICIDADE:

986 433 830*

Blanca Costas

Imprenta:

Subscricións:

Depósito Legal:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

ISSN:

E.C. C-3 1958.
C-963-1977 .

0213-3105.

Nº 1.247 ● Do 7 ao 13 de decembro do 2006 ● Ano XXIX

Mera, Amada Traba, Rosana Pérez, Francisco Jorquera, Francisco Rodríguez, Ana Pontón, Mª Xosé Bravo, Cristina Amor, Mario López Rico, e Xosé Manuel Beiras.

tir que conta na organización, que
decide. Aínda que non participe activamente ou non teña posto ningún no organigrama. Que decide e
que pode controlar tanto a dirección como as actuacións dos gobernos, senlleiramente na Xunta.
No fondo foi este o gran debate da XII Asemblea Nacional,
que se viu acrecentado pola decisión maioritaria de celebrar o
plenario da asemblea por delegados. O BNG chegou ao poder e a
militancia quere participar, se
non directamente, no control dos
que o detentan. Foi tamén unha
rifa entre os que están no núcleo
de poder do BNG nestes últimos
anos, os que foron desprazados,
os que pretendían estar e aqueles
que apostan por fiscalizar as actuacións desde a base. Así hai
que ler as tres candidaturas presentadas ao Consello Nacional á
marxe da considerada oficial.
A Alternativa representa
aqueles que pretenden ter un
maior protagonismo na organización. Paradoxalmente, con dúas
estratexias distintas, Unidade Galega, disolvéndose e subsumíndose nos independentes. Esquerda
Nacionalista reafirmándose como
partido, mesmo con ínfulas de
disputarlle a primacía á UPG.
Foron, sen dúbida, os grandes perdedores.
Os Irmandiños presentaron
unha lista con pouca proxección
pública de boa parte dos seus integrantes, pero contaron cun Beiras que, cun estudado discurso de
presentación e a defensa do asemblearismo, se converteu no referente das esencias históricas e
do control dos actuais dirixentes.
O Movemento Pola Base non
se distingue moito nos seus postulados dos que defende a UPG. Integrantes desta formación que abandonaron este partido pretendían
que a UPG presentase lista propia,
sen pactar con ninguén, evitando
así a deriva “autonomista” cara á
que iría Quintana, pero tamén Beiras e xa non digamos Camilo Nogueira e Alberte Rodríguez Feixó.
Así as cousas, non pode afirmarse que Beiras liderará os críticos na nova Executiva nin no
Consello Nacional. As tres candidaturas teñen moi pouco a ver
tanto desde o plano ideolóxico,
como na maneira de entender a
política ou na súa posición ante a
actual dirección.
Beiras deixou claro que el
non pretende volver á primeira
liña política, senón ser un pouco
o defensor das esencias tradicionais no quefacer diario e mostrouse disposto a apoiar a Quintana ou mesmo a Rodríguez se
algún día se presenta.
As críticas xa recollidas
no relatorio oficial
Dáse a circunstancia de que as

críticas a algúns funcionamentos
dentro do BNG presentadas polas
candidaturas “críticas” xa estaban recollidas no informe e que
foron aceptadas tamén por Anxo
Quintana nas súas intervencións.
E tamén por Rodríguez, que explicou algunhas na mesma asemblea, pero afirmou que a diferenza era que el realizaba as críticas
internamente e que situaba a unidade do BNG por encima doutras
consideracións.
Os mecanismos de control tamén aparecen nas teses aprobadas maioritariamente. Resaltar,
como xa explicou A Nosa Terra

no seu día, que se fai unha mención expresa a que os cargos políticos pertencen á organización,
que eses cargos políticos ou técnicos de primeira orde teñen a
obriga de falar galego e, sobre
todo que, por vez primeira, se
instauran os mecanismos para o
nomeamento de cargos.
Será o Consello Nacional
quen finalmente teña a última
palabra, logo de aprobalos a
Executiva a proposta do portavoz nacional. Nos de segunda
orde será o conselleiro quen lle
realice a proposta á Executiva e
requiren tamén a aprobación do

máximo organismo entre asembleas.
Finalmente, existe outro sentimento que quedou claro nesta
asemblea do BNG: a aposta pola
unidade. Unha aposta que se sentía nos berros dos militantes, unha aposta que levou a unha única
candidatura á Executiva cando
unha votación seguramente lle ía
ser máis favorábel á presentada
por Quintana, unha aposta que
realizou o portavoz nacional no
seu discurso, pero unha aposta
que xa viña de antes, cando a
maioría dos colectivos que forman oficialmente o BNG chega-

ron a acordos para unha lista
considerada oficial.
Unha aposta que foi un mandato da militancia, que leva a asumir a propia historia, de non perder o capital político acumulado
ao longo da súa andaina. Así se
explicarían os case 20% dos votos
logrados por Beiras que lle permite volver ao centro da organización. Contrastan co 8% acadado
nas asembleas cando se postulou
como candidato ás autonómicas.
Así é o BNG. Alguén podería
pechar a asemblea co berro: “a
militancia é quen máis ordena.
Viva a nación!”♦

‘O que somos ou como nos organizamos’
A Asemblea do BNG reafirmou o
frontismo e o asemblearismo, aínda que poida semellar o contrario
ao decidir por 1.167 votos a favor,
813 en contra e 39 abstencións que
nos plenarios das asembleas só tivesen voto os delegados elixidos
polas distintas comarcas.
Era a cuestión que se presentaba publicamente como a máis
importante e tamén a que internamente propiciou máis debate,
aínda que só foi aprobada nunha
comisión, na primeira, con defensa de Beiras.
Un Beiras que realizou a defensa da participación de todos os
militantes no plenario. Unha brillante defensa como referente histórico que lle reportou moitos votos logo para a súa candidatura.
Beiras realizou unhas “matinacións” sobre as orixes do BNG e
o que significa a voz e o voto di-

recto dos militantes como “esencia” do nacionalismo moderno.
Comezou polo Consello de
Forzas Políticas Galegas e continuou coa AN-PG (na que el non
militou), auténtica organización
asemblearia que se autodisolveu
para crear o actual BNG.
A réplica daríalla un Anxo
Quintana que mostrou non só a súa
talla política, senón a súa categoría
de dirixente. Quintana comezou
defendendo un BNG plural e frontista, “como sempre o fomos, como o somos e como o seguiremos
sendo cun método ou con outro”.
Pero, afirmou que non se trata “do
que debemos ser, senón de como
organizarnos mellor”. Apostou
por manter o carácter asembleario, nas comarcas e localidades,
con democracia directa e maior
participación dos militantes, pero
tamén por ser máis eficaces. Des-

te xeito serían máis fáciles os
acordos ao saber cada quen con
que apoios internos conta.
Referiuse a que a posibilidade dun plenario por delegados xa
estaba nos estatutos do BNG, así
que “non se pode dicir que sexa
unha manobra para beneficiar a
ninguén”, pois non se trataría de
cambiar o funcionamento, senón
dun xeito mellor de organizar a
asemblea.
Afirmou tamén Quintana que
non se pode baleirar de contido
por abaixo, cunha gran parte dos
militantes que non participan nas
asembleas comarcais pero si no
plenario nacional (a participación en todas as asembleas comarcais non chegou aos mil militantes, no plenario superou os
3.000). Quintana apostou porque
o número de delegados para escoller fose máis ou menos o nú-

mero de militantes que veñen
participando nas asembleas.
Quintana demandou unidade
e consenso e afirmou que “todo é
lexítimo, pero teñen que participar os militantes”.
Militantes que, nalgún caso,
se laiaban nos corredores do palacio de congresos que na próxima
cita non poderían verse xa. Outros matinaban o xeito de superar
esta eiva “social” das asembleas,
permitindo a presenza de militantes, sen voto nos debates, como
ocorre nos congresos do Partido
Comunista portugués.
Outros, pola contra, dicían
que as 32 intervencións no debate sobre o Informe do Consello
Nacional, francamente prescindíbeis en boa parte, era unha
mostra de que había que artellar
outros mecanismos de participación nos plenarios.♦

Á asemblea do BNG acodiron numerosas organizacións convidadas, tanto galegas como extranxeiras. Algunhas delas podémolas ver nesta foto en primeiro término. P. VILABARROS
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‘Diálogo e unidade’ fixados como os eixos básicos dos novos organismos

A Executiva proposta por Quintana
contou co apoio de máis do 90% dos militantes

A elección do Consello Nacional
E ao corazón, á historia, foi ao que
recorreu Xosé Manuel Beiras na
presentación da súa candidatura
irmandiña. Presentouse Beiras como defensor do frontismo, prometendo loitar por recuperar “a participación directa nas asembleas do
BNG”, para logo afirmar que “a
autodeterminación é a misión histórica do nacionalismo galego”.
Explicaría seguidamente, que
presenta a súa candidatura cunha
actitude integradora, non de asalto
ao poder, pois non pretende “reti-

referiu como sinal de identidade
da súa acción interna, e demandou que estivese presente nun
BNG “plural no pensamento e
unitario na acción. A unidade será a nosa forza”, rematou afirmando entre aplausos.
PACO VILABARROS

Dúas foron as grandes cuestións
que quedaron pendentes para o
plenario logo de tres meses de andaina da XII Asemblea Nacional
do BNG. A elección da dirección,
portavoz nacional, Consello Nacional e Comisión Executiva, e
decidir se os plenarios ían ser de
aquí en diante por delegados ou
universais como até o de agora.
A presenza de catro listas ao
Consello Nacional conferíalle á
asemblea intriga e incerteza.
Malia as catro candidaturas e o
debate sobre a supresión do carácter universal do plenario das asembleas, no palacio de congresos de
Compostela reinaba moita menos
tensión que nas dúas citas asemblearias anteriores. Nesta ocasión
non houbo nin asubíos nin berros,
nin pataleos e, menos, insultos ante os militantes. Tampouco existiu
esa especie de aplausómetro co
que tentaban apoiar uns ou outras
opinións nas dúas citas anteriores.
Nesta ocasión, os aplausos repartíanse segundo a proposta do
orador e podíase ver candidatos
destacados dunha lista aplaudindo
a proposta dos representantes
doutras. Ou á maioría da organización corroborando afirmacións
como o “frontismo”, a “unidade”,
“Estatuto de nación...” Pero tamén o antimperialismo, o apoio a
Palestina ou a presenza de ERC
(moito máis que a de CiU, aliado
preferente en Catalunya). Porque
no BNG aínda manda moito o corazón e o corazón bebe moito na
tradición e no pasado.

As eleccións municipais preséntanse como o gran reto para a nova Executiva do BNG.

rar nin a Quintana nin a UPG”.
Defendeu que do que se trata
é de que a militancia teña os resortes para controlar os líderes e
estes cumpran co acordado nas
asembleas. Referiuse a que a acción de goberno ten que contar
co total apoio do “corpo organizado do nacionalismo”.
Tamén defendeu que é preciso
“diseccionar entre o proxecto estratéxico e a alternativa de goberno”.
Finalmente, puxo especial
énfase na unidade e na pluralidade dentro do BNG, afirmando
que non pode funcionar en clave
maioría-minoria, “non se trata de
votar, senón de como se articula
a pluralidade”, reafirmándose na
vontade de consenso e de “potenciar o liderado do BNG”.
Anteriormente, Flor Maceiras,
a número dous dos Irmandiños, referírase á necesidade de manter a
identidade do BNG que representan o frontismo e o asemblearismo.
Beiras foi o último en falar,
así lle correspondera no sorteo.
A presentación das candidaturas comezou por A Alternativa.
Amada Traba, número dous da
lista, foi a primeira en subir ao
estrado. Realizou unha intervención de corte feminista no que
resaltou a importancia das mulleres e demandou a necesidade
de autocrítica dentro do BNG.
Rosario Fernández, a cabeceira de A Alternativa, afirmou que a
súa era a “alternativa da responsabilidade, da reflexión necesaria,
e da satisfacción”. Comprometeuse a exercer un “traballo inteli-

xente e integrador”.
Fermín Paz, o portavoz do
Movemento pola Base afirmou
que o BNG ía á deriva tanto no
plano político como organizativo. Criticou o presidencialismo e
a mercadotecnia, os gastos electorais mentres as organizacións
comarcais carecen de medios suficientes. Tamén se referiu a que
se colocaron en áreas do goberno
persoas que non son nacionalistas, defendendo que non se pode
deixar o traballa político no institucionalismo, remarcando o
perfil nacionalista e de esquerdas
da súa candidatura e anunciando
que non ían pactar cos demais.
Con anterioridade, a número
dous desta candidatura, Paula
Castro, realizara unha crítica dalgúns aspectos do actual goberno.
Anxo Quintana presentou a
súa candidatura cun discurso non
de candidato, senón de portavoz
nacional. Así, referiuse á que a
asemblea xa servira para rectificar algún erro, pero tamén para
revalidar os acertos. Defendeu o
salto cualitativo importantísimo
que significou para o nacionalismo a entrada no goberno e a “intelixencia política e a firmeza
ideolóxica” da dirección saínte.
Pediu o apoio para darlle
continuidade ao traballo dos últimos tres anos, tanto no goberno
coma no propio BNG. Referiuse
a que a candidatura que el encabezaba era “unha candidatura
plural realizada con dialogo. Un
punto de encontro e de unidade”.
Diálogo e unidade aos que se

A nova Executiva
A aposta pola unidade, recibida
como mandato da militancia, foi
a que levou a Quintana a tentar
unha única lista á Executiva. Finalmente conseguiuno non sen
esforzo. E aínda andan a remexer
nela. Desde A Alternativa afirman que vai dimitir Traba para
que entre no seu lugar Alberte
Xullo Rodríguez Feixó.
Para presentar lista á Executiva precisábanse a sinatura de 15
membros do novo Consello Nacional. A Alternativa logrou cinco
e os Irmandiños nove. O Movemento pola Base, con outros cinco membros do consello, xa afirmara que nin entraba na Executiva nin pactaba con ninguén. Así
que malia o acordo da Alternatva
e Irmandiños, precisaban doutra
persoa. O Movemento pola Base
estaba disposto a deixarlle un
membro seu para completar a
candidatura, pero defendían que o
mellor era unha única lista.
Quintana tamén era do mesmo
parecer. O seu grupo apostaba pola imaxe de unidade. O gran problema estaba no reparto de postos.
Quintana ofrecíalles, primeiramente, tres postos na Executiva,
que as outras dúas candidaturas
rexeitaban. Moitos militantes pensaban que sería o número máximo
que sacarían de confrontar a dúas
listas e pedían votar.
Pero Quintana, Francisco Jorquera, Fernando Blanco..., seguían a intentar unha única candidatura. O problema estaba en que
pretendían dotala de funcionalidade e que non representase unicamente tendencias políticas, como pasara tradicionalmente até
hai tres anos. Quintana non ollaba
a Beiras cunha función executiva.
Tampouco a Mario López Rico.
Feixó quería estar presente,

desbancando a Fernández, a cabeceira de lista de A alternativa,
que non estaba nas negociacións.
E aínda había que atender á paridade de xéneros, aspecto que fixo que quedase fóra, por exemplo, Carlos Aymerich, voceiro
parlamentario. Unha decisión difícil de entender para moitos.
Finalmente, Quintana aceptou
a proporcionalidade dos votos ao
Consello Nacional, 10 representantes para a lista oficial e cinco
candidatos para as “críticas”: dous
de AAlternativa e tres de Irmandiños. Encarna Otero anunciáballes
a “boa nova” aos militantes xa
cansos de tanto agardar.
Quintana acordara unha Executiva no que resaltaba sobre todo a capacidade de traballo. Coas novas incorporacións conformouse unha dirección con máis
peso para o debate e a discusión
que debería levar a máis unidade
de criterios internos. O novo mapa de poder tamén debería contribuír a unha maior estabilidade
interna e a aparcar as críticas públicas dos últimos anos.
As votacións
Cando se votou a nova Executiva
xa faltaran case mil persoas das
que votaron as listas para o Consello Nacional: 1634 votos a favor, 71 en contra e 82 abstencións.
Na votación ao Consello participaran 2.660 militantes. Votaron en branco 26, tres votos foron nulos. Os demais repartíronse do seguinte xeito: Quintana
obtivo 1.646 votos. O 62,56%,
31 membros no Consello. Os Irmandiños de Beiras 449, o
17,07%, nove membros no Consello. A Alternativa de Camilo
Nogueira e Feixó, 291 votos, o
11,6, e cinco membros no consello. O Movemento pola Base 245
votos, o 9,32% e outros cinco
membros no consello.
A gran sorpresa, sen dúbida,
foron os Irmandiños e os grandes
derrotados a Alternativa que realizou un gran despregamento público. Os grandes beneficiados
son os do Colectivo Socialista.♦
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Quintana promete que o BNG vai ir
‘un paso por diante da sociedade,
pero non 500 metros’

Composición
do Consello
Nacional

PERFECTO CONDE
“O BNG nin se compra nin se
vende e, polo tanto, ou hai Estatuto de nación ou non haberá
Estatuto”. Foi a frase que máis
lle aplaudiron a Anxo Quintana
durante o discurso co que clausurou a XII Asemblea que tivo
lugar en Santiago o 2 e o 3 de
decembro. Só outro pronunciamento no mesmo sentido (“Poña o que poña o Estatuto, Galiza será sempre unha nación”)
logrou subir tan alto os decibelios emitidos polas palmas dos
máis das 2.600 persoas que
participaron na votación final.
Suorento e algo nervioso polo estrés final que lle produciu ter que
negociar unha candidatura unitaria
obrigada polas urnas, Quintana
deuse rapidamente conta de que tiña que levar ao seu rego toda a auga que coubese nel. Como lle dixo
á prensa minutos despois do discurso, “levabamos dúas asembleas nacionais nas que unha parte do Consello Nacional quedaba fóra da executiva”. A situación corrixiuse porque o actual vicepresidente da Xunta comprometeuse a “facer unha
Asemblea Nacional para a unidade
do BNG. Agora estamos todos corresponsabilizados para facer cumprir os relatorios aprobados”.
Con case exquisita prudencia,
o líder do BNG rozou a autocrítica cando repetiu tres veces que
“non imos caer na autocompracencia”, e dixo que se vai “valorizar positivamente todo o feito,
que é moito”, antes de engadir que
“o futuro está nas nosas mans, sabemos que é necesaria e boa a crítica, sabemos que aínda que existe unha valoración positiva do noso traballo no goberno, o noso
éxito radica en que nunca caiamos
na autocompracencia e que sempre manteñamos o reto de mellorar e de superarnos”. Para lograr
esta superación, Quintana marcou
como binomio inseparábel a acción no goberno e o BNG polo
proxecto político como organización. “Xuntos –dixo– conseguire-

‘Ou hai estatuto de nación ou non haberá estatuto’, afirma Anxo Quintana.

mos vitorias. Xuntos podemos
conseguir os obxectivos e esta
asemblea serviu para unir con
máis forza e para coordinar con
máis eficacia ese dous polos”.
Nesa dirreción, apuntou cara
ás próximas eleccións municipais
marcando “obxectivos ambiciosos que se poidan cumprir”. “As
municipais teñen que servir para
un aumento de votos do BNG con
carácter xeral para que o BNG estea representado en todos os concellos e para que aumente considerabelmente as súas alcaldías,
incluídas as alcaldías das cidades”, vontade que tamén arrincou
unha forte dose de aplausos.
Estatuto de Nación
Porén, o reto fundamental que
quixo expor Quintana foi o de
“enfrontar con firmeza, capacidade de diálogo e sentido de consenso” o Estatuto de nación. “Galiza
precisa un Estatuto de nación
–proclamou. Non é unha teima
nacionalista. É unha necesidade
de país. Hai unha maioría de galegos que acreditan que, tanto máis
autogoberno teñamos, canta máis
capacidade de decisión propia teñamos, máis posibilidades tere-

mos de ter benestar. E, como existe esta maioría, temos que dotala
dun instrumento de autogoberno.
Para iso o BNG está a pelexar polo Estatuto de nación. A día de hoxe, grazas o labor do BNG, ninguén é capaz de negar que o Estatuto de Nación é importante e hai
que debatelo e aprobalo”.
Para conseguilo o BNG vai
aplicar “firmeza ideolóxica, pero
tamén intelixencia política”. “A intelixencia política –engadiu Quintana– dinos que temos que ir sempre un pasiño por diante da sociedade para democrática e lexitimamente dicirlle á sociedade por onde nós pensamos que está a solución, pero un pasiño e non 500 metros porque, se vamos 500 metros
por diante, a sociedade non nos seguirá e e perderanos de vista”.
Logo destes razoamentos, dixo
que “agora tócalles ao PP e ao
PSOE atopar a expresión sobre o
que consideran que Galiza ten que
ser no futuro”. Quintana deixou
claro o que pensa o BNG ao respecto: “Galiza será sempre o que
os galegos queiran que sexa. Galiza precisa un espazo de decisión
propia que nos permita xerar benestar e iso pasa hoxe por un Estatuto de nación. Por se alguén por aí

PACO VILABARROS

fóra aínda non o ten nada claro,
Galiza é unha nación. Poña o que
poña o Estatuto, Galiza será sempre unha nación. Agora o que temos que conseguir é que o Estatuto faga o recoñecemento xurídico
e político de Galiza como nación.
Ese é o reto que temos por diante”.
Erro histórico
Quintana non pasou de lado as versións que apuntan cara á posibilidade de que PSOE e PP cheguen a
un acordo bilateral para reformar o
Estatuto. “Estarían no seu lexítimo
dereito a facelo –dixo–, pero cometerían varios erros. Entre eles, o
de repetir o erro histórico de deixar
unha parte da representación política do país fóra do acordo polo Estatuto. Pasou co Estatuto do 36 e co
Estatuto que actualmente temos.
Pero cometerían un erro mís importante que non lle preocupa só ao
BNG senón ao conxunto da sociedade, e é que ese pacto excluíndo o
BNG só serviría para que Galiza
teña un Estatuto de segunda”.
Os aplausos aínda foron máis
sonoros cando Quintana dixo que
“o BNG non se compra nin se vende e, polo tanto, ou hai Estatuto de
nación ou non haberá Estatuto”.♦

1.- Anxo Quíntana González
2.- Mª Xosé Bravo San José
3.- Francisco Rodríguez Sánchez
4.- Ánxela Bugallo Rodríguez
5.- Francisco X. Jorquera Caselas
6.- Ana Belén Pontón Móndelo
7.- Roberto Mera Covas
8.- Clara Millán González
9.- Miguel Anxo Fdez. Lores
10.- Rosana Pérez Fernández
11.- Carlos Aymerich Cano
12.- Encarna Otero Cepeda
13.- Alfredo Suárez Canal
14.- Ana Miranda Paz
15.- Iago Tabarés Pérez Piñeiro
16.- Iria Aboi Ferradas
17.- Fdo. X. Blanco Álvarez
18.- Margarida Corral Sánchez
19.- Bieito Lobeira Domínguez
20.- Tereixa Paz Franco
21.- Alberte Ansede Estraviz
22.- Paz Abraira Sobrado
23.- Lois Ovelleiro Piñón
24.- Teresa Táboas Veleiro
25.- Alexandre Sánchez Vidal
26.- Ana Luísa Bouza Santiago
27.- Xosé Luís Varcia Picos
28.- Milagros Lantes Seara
29.- Santiago X. Dguez. Olveira
30.- Montserrat Prado Cores
31.- Antonio Veiga Outeiro
32.- Xosé M. Beiras Torrado
33.- Cristina Amor Faia
34.- Mario López Rico
35.- Flor Maceiras Sánchez
36.- Ramón Mouriño Alfonso
37.- Mónica Díaz Carrodéguas
38.- Xosé M. Taboada Suárez
39.- Concha Trigo Portela
40.- Martiño Noriega Sánchez
41.- Rosario Fernández Velho
42.- Amada Traba Díaz
43.- Alberte X. Rguez. Feixóo
44.- Camilo Nogueira Román
45.- Ánxeles Fernández Díaz
46.- Fermín Paz Lamigueiro
47.- Paula Castro Lago
48.- Xosé E. Vicente Caneda
49.- Zélia García Parra
50.- Fidel Diéguez Díez
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Dicían que, co
cambio climático, a
Galiza lle ía vir unha
seca mediterránea.

Conversa (verídica).
—A lata que daría
cambiar a hora.
—En Portugal téñena
distinta e non dá
ningún problema.
—Pero a Madrid
vaise máis.
— Ti, nos últimos
anos, onde fuches
máis veces?
—A Portugal. Pero a
Madrid vai moita
xente en avión.
—Vai máis a Portugal
en coche.
—Nós estamos no
paralelo de New York.
—Pero a hora dase
polos meridianos.
O de Greenwich pasa
por Barcelona.
Cando en Barcelona
é noite, na Coruña
aínda é día.
—Perdón, un
meridiano tan
importante debería
pasar por Madrid.

A

frase non é miña. Escribiuna un militante do PSOE de Xinzo da Limia, a
mediados da década dos anos 80, nunha carta que lle enviou ao, daquela, moi poderoso Alfonso Guerra. Na misiva, o asinante
queixábase do desleixo ao que seica tiña sometida a dirección socialista á agrupación local daquel concello ourensán. Farto de que a
dereita – centrista a la mode – arrasara unha
vez tras da outra nas eleccións municipais, non
dubidaba en advertir a Madrid das demoledoras consecuencias que acabaría por traer aquel
abandono. Na miña casa, dende entón, sentenciamos a cotío con esa máxima. E rimos.
Abonda con imaxinarmos onde debeu quedar
o gracexo sevillano de Guerra ante a ousadía
dun simple compañeiro, galego e do interior.
Pero, dun tempo a esta parte, a expresión
aparéceme con máis forza e con inusitada
frecuencia. Agora non é Guerra (coitadiño) o
destinatario dos consellos. O seu papel na
farsa ocúpao o BNG. Tampouco aparece o
militante atribulado porque agora os aconselladores móvense polos fíos da rede e polas
columnas de opinión. A que non mudou foi a
recomendación: así non imos a ningures.
Non é que me colla de novas o asunto. Esta preocupación persigue os ocios e devalos
dalgúns significados escribidores dende ha
ben tempo. Anos atrás, a mín, tocoume máis
de preto ese celo argumental e mesmo provocou un certo desasosego e, por que non dicilo,
indignación. Hoxe non, tan só unha lixeira
perplexidade. Enfin, que tanta pretendida tensión argumental levoume a aceptar, por vez
primeira en moito tempo, o convite do nacionalismo para acudir á súa XII Asamblea
Nacional. Morbo e curiosidade, a partes
iguais, impulsáronme a tan trascendental decisión. Hoxe, a día 4 de decembro, non podo
máis que propagar a miña irreprimible decepción. Porque percibín o engano das “comadres” e porque me sentín, sequera por un lapso, intimamente vinculado a algo que daba por
superado. A vertixe do militante nacionalista.
¿Cómo lles podo transmitir a sensación
que me producíu a contemplación do esforzo
denodado de veteranos dirixentes nacionalistas por facerse co respaldo suficiente para
ocupar cadeira no sanedrín do BNG? Admiroume (e xúrolles que non hai ningún atisbo
de sarcasmo no que digo) velos no combate
corpo a corpo á procura do convencemento,
no ruxe-ruxe das bambalinas tecendo e destecendo alianzas, transmitindo vitalidade e
firmeza nas conviccións, como eu non imaxinaba. Sorprendeume a madureza desa militancia, capaz de convivir coas tensións que
se adiviñaban nas estratexias da trastenda e a
súa (¿esquecida?) disposición para o xantar
colectivo e para a solidariedade no acompañamento. E agradoume, moito, que non se
deixara privar dos seus sinais de identidade
colectiva, da súa dignidade como persoas ca-

‘Amigo Alfonso:
así no vamos a ninguna parte’
BIEITO ALONSO

PACO VILABARROS

‘Sorprendeume a madureza desa militancia, capaz de convivir
coas tensións que se adiviñaban nas estratexias da trastenda e
a súa solidariedade no acompañamento”

‘Quixera que a humanidade, o alento e a atención, que ten
despregado o nacionalismo cara a sociedade ampla, teña
axeitada correlación na relación coa súa propia militancia”
paces e de que, por enriba de todo, fixera do
sentidiño unha norma de comportamento.
Nos últimos tempos, o BNG ten padecido,
con paciencia franscicana, unha verdadeira enxurrada de “análises obxectivas” que diseccionaban as súas eivas e incapacidades. Valoracións e avaliacións que, coma sempre, mesturan
os allos cos bugallos (non hai dobre sentido) e
acaban por atrapallar o diagnóstico no medio do
batifundio argumentativo. Porén, algunha cousa
teño visto coa que non podo deixar de concordar. Hoxe mesmo, Antón Bahamonde mete o
dedo na chaga e reclama da dirección do BNG
que comparta cos seus afiliados os criterios que
lles permitan discernir, por eles mesmos, os novos camiños do nacionalismo. Eu non pido tanto. Tan só quixera que a humanidade, o alento e
a atención, que ten despregado o nacionalismo
(e de xeito moi sinalado o Portavoz Nacional)

nos últimos tempos, de cara a sociedade ampla,
teñan unha axeitada correlación na relación coa
súa propia militancia.
Hai quen demanda unha maior proxección
social, maior “ósmose” nesa metalinguaxe política. Eu só pregunto quen vai facela posible.
Porque o verdadeiro, o grande capital político
do nacionalismo é esa militancia. Con ela atendida, mimada, recoñecida, o nacionalismo pode superar case todos os seus obstáculos. Sigan
o consello do meu –e sabio– amigo Fernando
Cuñarro e sexan máis solidarios entre sí.
Esquecíame. O, daquela, poderoso Alfonso Guerra nunca contestou a carta do seu correlixionario limiao. E o simple militante resolveu as súas contradicións ao xeito. Afiliouse ao PP.♦
BIEITO ALONSO é historiador

Cartas
Ante a asemblea do
BNG, o PSOE fai
contraprogramación
para encabezar os
telexornais. Trae de
Madrid á
Vicepresidenta. E non
trouxeron a
Almodóvar porque
estaba recibindo un
premio.

Os desaugadoiros
da vía rápida do

‘Águias’ na facultade
de Dereito
Quen escribe estas liñas é estudante de Dereito no campus de
Elviña (A Coruña). Agora mesmo estanse a celebrar as eleccións dos órganos colexiados da
Universidade da Coruña. Por
parte do estudantado apreséntanse catro asociacións e varias candidaturas independentes.
Son as sete da tarde e polo
que escoitei déronse xa varias trifulcas entre os militantes das diferentes asociacións, con acusacións mutuas de prácticas restritivas dun exercicio libre do dereito
ao voto; parece ser que algún dos
candidatos “axuda” os seus amigos indecisos a escoller cales deben ser os seus representantes.
Miro pola vidreira da biblioteca e
vexo unha das militantes “históricas” da asociación GADED cu-

brir unhas papeletas electorais.
Nada tería de estraño tal comportamento se non fose porque é a
cuarta vez que a vexo facelo.
Esta asociación que se autoproclama “alternativa” e “apolítica” nos seus estatutos mais na
que militan moitos alumnos pertencentes ou afíns a Novas Xeracións, amigos persoais de Gonzalo Mora do Campo –presidente das Novas Xeracións coruñesas e vicepresidente estatal da
mesma asociación– e outros que
se desvinculan do PP por “non
ser un partido claramente relixioso” dános unha vez máis unha brutal demostración de caciquismo que pouco lle ten que envexar á práctica da “carretaxe”.
Téñenme contado os meus
amigos máis veteranos na facultade que nas anteriores eleccións, nas que a GADED obtivo
unha ampla maioría, saíron a celebrar a súa vitoria electoral cun-

ha bandeira española preconstitucional polos corredores. Faltan
varias horas para que se faga o
reconto de votos e se coñeza o
gañador. Non sei se a militancia
da GADED sacará unha bandeira preconstitucional en caso de
reeditar a súa maioría, de todos
os xeitos e maneiras a demostración de que a dereita deste país
non ten nin dous días de tradición democrática xa está sobradamente cumprida; unha aguia
pousouse hoxe na Facultade de
Dereito da Coruña.♦
MONCHO VÁZQUEZ
(CEE)

Memoria historica
Durante a Guerra Civil española
ambos os bandos cometeron
atrocidades que o dereito internacional xa cualificaba de crimes contra a humanidade. Du-

rante o franquismo, a represión
continuou. Algunhas voces
manteñen que “é mellor non remover o pasado”, pero quen o
ignora está condenado a repetilo. Mentres que as vítimas dun
bando recibiron todo tipo de
prebendas no franquismo, outras que sufriron a represión
franquista foron esquecidas.
En poucas semanas, o parlamento español votará o proxecto
de lei de “dereitos das vítimas da
Guerra Civil e o franquismo” co
que goberno central intenta pasar
páxina sobre abusos e crimes pasados, ignorando normas internacionais relativas ao dereito á
verdade e o deber de recordar, e
ao dereito das vítimas a interpoñer recursos e obter reparacións.
O proxecto ten trazas de converterse nunha lei de “punto final”
porque oculta e privatiza a verdade, non outorga xustiza e ofrece unha reparación escasa. Con-
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P

arecéndome interesante a proposta de
Nemesio Barxa de pedir que se abra un
foro de debate sobre unha próxima lei de
montes veciñais en man común, a través das
paxinas do semanario A Nosa Terra, fago a miña achega a ese debate. Mais antes querería facer unhas matizacións. Primeiro, teño as miñas
dúbidas sobre a necesidade de formular unha
nova lei de montes veciñais en man común, xa
que a que existe defende perfectamente o concepto xermánico da propiedade veciñal, polo
que ao mellor, sería suficiente con certas reformas puntuais. Segundo, a intención da Consellaría de Medio Rural, segundo información
facilitada por esta na reunión do último Consello Forestal de Galiza, non é a promulgación
específica dunha nova lei de montes veciñais
en man común, senón introducir os montes veciñais en man común nunha denominada Lei
Forestal Galega. Intención, que no meu entender, sería un erro grave xa que os montes veciñais en man común son un tipo de propiedade
singular qu constitue unha característica singular de identidade do noso país e xa que logo, en
Galiza deberian ter unha lexislación especifica. E ademais, porque os termos forestal e
monte non son sinónimos xa que o forestal e
soamente un aspecto do monte, e nalgúns
montes veciñais nin sequera é o máis importante. Entendo que a linguaxe é importante xa
que non é aseptico; a linguaxe encerra un formulamento, unha idea, unha opinión. E a terceira, máis ca matización é un temor dado que
as únicas voces que reclaman unha nova lei de
montes veciñais en man común, son as dos intereses económicos e especulativos que esixen
a eliminación do concepto xermánico da propiedade veciñal co fín de que os montes veciñais deixen de existir.
Mais, e así ten que ser, como a promulgación das leis lle corresponde ao Goberno galego, entendo que unha nova lei de montes
veciñais en man común, debería recoller:
1. O reforzamento do concepto xermánico da titularidade veciñal.
2. O recoñecemento da propiedade veciñal
como unha propiedade máis e distinta das outras que existen no país (a pública e a privada).
3. Permitir o desenvolvemento de todas
as potencialidades dos montes veciñais en
man común para contribuír o desenvolvemento do mundo rural no camiño da xeración de emprego e de fixar poboación.
4. Conceptuar como aproveitamentos dos
montes, todos os que se dan nos montes (madeira, gando, enerxía, industrias extractivas...).
5. O logro dunha fiscalidade adecuada a figura e as funcións dos montes veciñais en man
común, que pasaría en primeiro termo por deixar de considerar os montes veciñais como suxeitos pasivos no Imposto sobre Sociedades.
Estando de acordo con algunhas achegas
de Barxa como poden ser: a posibilidade de
adquirir terra no caso das expropiacións, o

A lei de montes veciñais
XOSÉ ALFREDO PEREIRA

Cómpre unha nova normativa sobre os montes en man común?
¿Como debería articularse para que mantivese o mellor dun sistema de propiedade orixinal, necesario e acaído á nosa sociedade?
protagonismo das comunidades de montes
nos xurados de clasificación, revisión dos
deslindes mal feitos, unha fiscalidade xusta..., quixera manifestar, co ánimo do debate,
algunhas discrepancias coa achega de Barxa.
Discrepancias como as seguintes:
–A veciñanza (non as casas de veraneo
ou as casas de segunda residencia), debe ser
o único requisito para gozar dos dereitos do
monte veciñal. Comezar o camiño de asociar
condición de veciño comuneiro a relación
profesional co monte, levaríanos precisamente o que serían veciños comuneiros
aquelas persoas que non viven no lugar, aldea ou parroquia, ao que está adscrito o
monte veciñal. Levaríanos a que serian veciños comuneiros os gandeiros e os cazadores
de cidade, os accionistas das empresas eólicas e das empresas extractivas, os accionistas de Unión Fenosa.
–Se o único destino do monte veciñal en
man común e o forestal, non ten futuro. O futuro do monte veciñal pasa por camiñar decontado cara a un monte multifuncional axustado en primeiro lugar as demandas dos veci-

ños comuneiros e en segundo lugar axustado
ás demandas da sociedade no seu conxunto.
–Mais interesante é ver a existencia de
empresas adicadas a limpeza dos montes veciñais, sería que as comunidades de montes, é
dicir que os veciños comuneiros, fosen os que
levasen adiante estes traballos do monte. Deste xeito, os aproveitamentos dos montes faríanse dende a optica da sustentabilidade, da
sustentabilidade non soamente física (non esquilmar os montes), senón da sustentabilidade
humana (xerar emprego e fixar poboación).
–Non estou en absoluto de acordo coa formación do denominado Consello de montes
de Galiza composto por “coñecedores do tema”. E moito menos estou de acordo que nese Consello non haxa representación das comunidades de montes, que son os únicos titulares desas terras. Dentro dun marco políticolexislativo, os únicos que deben xestionar, administrar e decidir sobre os montes veciñais
en man común son os veciños comuneiros.♦
XOSÉ A. PEREIRA MARTÍNEZ é presidente
da ORGACCMM.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

firma a tendencia dos últimos 30
anos cara a unha reparación económica parcial e sen conexión
cos graves abusos contra os dereitos humanos, que brillan pola
súa ausencia, e nin sequera inclúe a anulación das sentenzas
dos xuízos sumarísimos de persoas condenadas a matar.
Se non se emenda, o proxecto
suporá un perigoso antecedente
de impunidade fronte a outros
abusos contra os dereitos humanos que poidan cometerse en España no futuro ou que poidan
ocorrer no pasado (caso do País
Vasco). ¿Terá que derrogar España dentro de 20 anos esta “lei de
punto final” como ocorreu en Arxentina ou crear leis de nulidade
que verdadeiramente recoñezan
os dereitos das vítimas da guerra
civil e do franquismo? Non foron
suficientes 70 anos de esquecemento? Amnistía Internacional
iniciou unha campaña para con-

seguir cambios no proxecto.♦
AMAIA LÓPEZ
(VIGO)

Novo Estatuto
Coidamos imprescindíbel, no
tema que nos ocupa, puntualizar
a fin de asentar o rol protagonista do galeguismo no eido do
longo debate estatutario, onde
inequivocamente a nosa vocación ficou subliñada en letras
non sempre ben lidas, incluso ás
veces maliciosamente agachadas en manobras vergoñentas
ocupadas en anular a personalidade galega (escuros manexos
do Congreso no 36 extraviaron
o Estatuto). Sempre estivo o país na vangarda estatutaria.; promoveu a colaboración entre as
tres nacionalidades, galega, catalá e vasca. Non podía ser doutro xeito, comezaran no 1918,

insistiron no 1923 e no 1933
(acordo con Cataluña, Triple
alianza, Galeuzca, etc., ) e, agora no 1998 avivaron pulos para
os novos Estatutos. Non houbo
acougos, moi recentemente a
Declaración de Barcelona (16
de xullo do 1998) demostra canto dicimos. As declaracións de
Gasteiz (16 de setembro do
1998) Compostela (outubro daquel mesmo ano) son expoñentes do espírito de Barcelona.
Coa Declaración de Santiago
conclúen as organizacións políticas asinantes da Declaración de
Barcelona o primeiro ciclo de
encontros a tres bandas, aos que
inicialmente se tiñan comprometido para realizar unha reflexión
profunda sobre a nova cultura
política en relación co recoñecemento das nosas realidades nacionais. Prioritariamente, as diferentes declaracións xurdidas a
partir de Barcelona realízanse

nas sedes das tres formacións
políticas co fin de reincidir, insistir, sobre un camiño en común
cuxo obxectivo básico é a asunción da “pluralidade nacional”
no ámbito do Estado co recoñecemento xurídico-político, social
e cultural das nosas respectivas
nacións. Ao respecto queremos
subliñar como o debate identitario ten canas xa entre nós. O Estado autonómico xorde, sen dúbida, polas ansias de plena autonomía das tres históricas que se
impuxeron aos que agoiraban
males que se tornaron no Estado
descentralizado de hoxe.
Derradeiramente, chegado o
intre do novo Estatuto, de nación ou “apaño”, desconcerta
como, o que coidabamos resolto, status labrado en séculos,
por paisanos, se poida promover
unha anovada aldraxe.♦
AVELINO LAXE

Salnés eran de lata.
Están xa
aferruxados. Tendo
en conta que isto é
Galiza e ás veces
chove, parece claro
que deberían ter sido
de formigón. Pero se
se usa un material
diferente ao do resto
do Estado, córrese o
perigo de cair no
separatismo. Agora
paga a Xunta a
reparación.

Últimos datos. Os
soldos seguen sendo
en Galiza máis
baixos que no resto
do Estado. Un 14%
da poboación
laboral non chega
ao salario mínimo.
Xa se sabía: por iso
aumenta a
emigración dos
novos a Madrid,
Canarias, Catalunya
ou Mallorca. Din que
é polas políticas
neoliberais, pero as
políticas neoliberais
afectan a todas
partes. Por que en
Galiza o problema é
máis grave?

Anuncian, en
titulares, o nome dos
actores
norteamericanos que
poñen a súa voz nas
películas de debuxos
animados. Mais, a
quen lle importa que
Cameron Díaz doble
de novo a Fiona en
Shrek 3, se aquí non
escoitamos as
películas en inglés?
(Coa excepción, claro
de Paco Vázquez. Ou
agora escóitaas
dobradas ao
latín?).♦
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A proposta
de cambiar
a hora galega
Xosé Manuel Ponte comenta
en Faro de Vigo (6 de decembro) o cambio horario proposto polas bases do BNG na última asemblea. “O BNG fixo
unha proposta —moi sensata— para axeitar o horario oficial de Galiza ao que rexe en
Portugal, Gran Bretaña e Canarias, e nalgúns círculos madrileños tomárono a risa, coma se o que se solicitase fose
unha excentricidade política
nacionalista impulsada polas
ganas de establecer diferencias co resto do Estado. Non é
así. Calquera que consulte un
mapa no que se detallen os 24
fusos horarios, de 15º de lonxitude cada un, en que se dividiu o mundo, partindo do meridiano de Greewich como
meridiano central de referencia, decatarase de que a España e a Francia lle tería correspondido a mesma franxa que a
Gran Bretaña, aínda que por
razóns comerciais e políticas
preferiron naquel momento
(1912) adaptarse á de Alemaña, Italia, Polonia, Suecia e
Noruega. Mais aínda dando
iso por bo, o caso de Galiza é

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 5 de decembro do 2006

ben distinto porque, situada
como está no extremo oeste
dese mesmo mapa, corresponderíalle pertencer á franxa horaria de Portugal, Canarias e
parte do territorio máis occidental de África. Iso quere dicir, na práctica, que Galiza vai
adiantada unha hora respecto

da oficial que lle correspondería e dúas horas naturais respecto do sol, o que —como
moi ben sinalan os defensores
da iniciativa— representa un
despilfarro enerxético importante. De feito, en Portugal fixeron a experiencia de adoptar
o horario español durante un

tempo, e por volta dun ano,
desistiron dela e voltaron ao
anterior porque perdían moitos cartos. Nun país normal,
onde o receo e a descualificación sistemática do adversario
non presidise a actuación da
clase política, unha proposta
como a que fai o BNG sería

estudada con interese e xeraría unha sana polémica sobre
as ventaxes e desvantaxes de
levala á práctica. Mais, aquí
non. Ao minuto de chegar a
noticia ao patio madrileño foi
recibida con toda caste de comentarios sarcásticos, reticencias e brincadeiras”.♦

ROI CAGIAO

AXENDA
A NOSA TERRA

As árbores son os máis grandes e lonxevos dos seres vivos

Da arte...
da natureza
galega.

07
ano

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

ÁRBORES
DE
GALIZA
Unha obra de
Adela Leiro,
Mon Daporta,
Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,
Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo.

A NOSTA TERRA
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Culto á
vulgaridade
X.L. FRANCO GRANDE

N

o noso mundo de hoxe, por mor do poderío dos medios, non
custa tanto facer aparecer un
autor vulgar como modelo de
pensamento, de literatura, de
cine ou de calquera actividade artística ou intelectual. O
certo é que a mentira, a trampa, pode manterse durante un
certo tempo. Pero só por un
certo tempo; ao cabo, a
verdade xorde, a mentira devece e o esquecemento cae
sobre tanto ben.
O peor é cando dan na teima de poñer todas as súas forzas ao servizo da vulgaridade,
ben por razóns políticas, ben
por pobres motivacións culturais, ben por baixos intereses,
ben por incultura xeral. Ás veces, polos tres motivos xuntos.
O máis sorprendente é que,
nalgunhas ocasións, coinciden
neste axuizamento os dunha
banda e os da outra. Pero este
último aspecto é moi complexo, esixe un tratamento máis
demorado e non é motivo deste artigo de hoxe.
É ben sabido que certas
vulgaridades son entronizadas
pola prensa e demais medios
e asumidas polo común das
xentes, que non acostuma ir
ás fontes, isto é, a indagar na
orixe de calquera vulgaridade
que lle é vendida como boa
mercadoría. Por exemplo, e
para que se entenda ben, a
idea de patriotismo
constitucional de Jürgen
Habermas, coa que tanto nos
deron a murga da esquerda e
da dereita, en especial estes
últimos.
Pero se un vai ás fontes,
para ter unha idea do que Habermas entende por patriotismo constitucional, pode ler
isto: “Para nós, cidadáns da
República Federal, o
patriotismo da Constitución
significa, entre outras cousas,
ter conseguido superar o fascismo, estabelecer un Estado
de dereito e ancorar este nunha cultura política que, a pesar de todo, é máis ou menos
liberal”. O que, unha vez
máis, confirma a miña idea
de se Habermas non será un
pouco parvo.
E se de Habermas
pasamos a José Saramago,
presumindo de comunista, ou
a Gabriel García Márquez, de
fidelísimo de Fidel Castro, ou
ás chamadas “tres tontitas”, e
outros “tontitos” máis dos que
promove e protexe o “diario
independiente de la mañana”,
temos xa unha boa parte das
grandes promocións culturais
e intelectuais dese xornal, que
agora di ser galego para
mellor adaptarse ao terreo a
colonizar. Que para iso ten o
beneplácito de boa parte do
poder “autonómico” –que autonomía será esa, digo eu?– e
doutras vulgaridades
intelectuais máis nas que tan
pródigo é este país noso.♦

PACO VILABARROS

O proxecto inicial convertería en ilegais os núcleos rurais

A Lei Estatal do Solo respectará
a singularidade de Galiza
H. VIXANDE
O Proxecto de Lei Estatal do
Solo invadía as competencias
de Galiza e estaba deseñada
para loitar a especulación no
rural pero convertía en rústicos todos os núcleos rurais,
co que gran parte do país quedaba na ilegalidade. O BNG
impulsou as modificacións.
A Lei Estatal respondía ben ás
necesidades de Comunidades autónomas como as dúas Castelas
ou Andalucía e en xeral de todo
o Estado agás Galiza porque a
súa poboación concéntrase en
poucos núcleos moi habitados e
é necesario protexer o espazo rural. Na Galiza, en troques, a ocupación do territorio é ben distinta e a nova lexislación afectaríalle negativamente porque o noso
país conta con 30.000 núcleos, a
metade de todo o Estado, e moitos deles quedarían catalogados
como terreos rurais nos que non
cabería edificar. Recentemente,

iniciativas tendentes á “protección do medio rural” como o
Plan Xeral de Nigrán provocaron
mobilizacións populares porque
afogaban os núcleos rurais ao
non permitir construcións, mentres se urbanizada sen límites o
litoral e algunhas parcelas adquiridas por especuladores.
Ademais de catalogar gran parte do territorio como rural non edificábel, o Proxecto de Lei do Solo
que preparou o Goberno central
“vulnera as competencias da Xunta de Galiza en materia de urbanismo e non contribúe a frear a especulación do solo”, indicou o BNG.
A Lei do Solo en preparación
chegou precedida dunha campaña
nos medios de comunicación que
identifica “urbanismo e corrupción”. Casos como o de Marbella
servíronlle aos autores da lexislación para xustificar o texto legal.
Porén, segundo os nacionalistas
galegos, isto non se corroborou
“no contido do mesmo, o que confirmou que esta motivación era só

aparente”. O Bloque lembra que
“non aparece nin unha soa liña en
todo o Proxecto de Lei que teña
relación coas intencións iniciais
do Ministerio de utilizar o presente Proxecto de Lei para frear os
casos de corrupción asociados á
especulación urbanística”. O que
si detecta o Bloque é un deseño legal para beneficiar os grandes
propietarios do solo.
O Proxecto do Ministerio de
Vivenda, segundo o BNG, abre a
vía da libre empresa ao converter
en obrigatoria a figura do axente
urbanizador, que en Galiza nunca
se aplicou. O segundo obxectivo
sería rebaixar o prezo das valoracións para facilitar a acción dese
axente urbanizador. A consecuencia sería unha desviación de
rendas desde os pequenos propietarios cara os grandes promotores
inmobiliarios, convertidos en
axentes urbanizadores.
Os nacionalistas non se quedan nas críticas á falta de motivación do Proxecto, senón que

Impediría acceder
a un ben básico como a vivenda
O Proxecto de Lei Estatal do
Solo estabelece unha tipoloxía
de solo diferente á Lei Galega
do Solo e ademais a súa aplicación, segundo o deputado do
BNG no Congreso Francisco
Rodríguez, na práctica transformaría en rústicos todos os terreos rurais, convertendo en ilegais todos os núcleos de poboación rurais de Galiza”.
Francisco Rodríguez lembroulle á ministra que na Galiza
“temos unha estrutura do solo
particular, vencellada á explotación agraria, o que provocou unha ocupación do territorio moi

diseminada”. Cunha aplicación
da Lei Estatal na Galiza, non só
a xustiza podería considerar ilegais moitas das vivendas senón
tamén impedir novas construcións e mesmo infraestruturas
tan básicas como muros e peches das explotacións agrarias.
No que non confía demasiado o deputado do BNG Francisco Rodríguez é na capacidade
do Proxecto de Lei Estatal do
Solo para loitar contra a especulación urbanística e do solo,
“que impide aos cidadáns acceder a un ben básico como é a vivenda”, por iso indicou no pleno

do Congreso que “non somos
moi optimistas en canto á transcendencia práctica desta lei” para abaratar o prezo da vivenda.
O deputado nacionalista
maniféstase en contra da “especulación salvaxe” e as “edificacións salvaxes”, pero reclama
“respecto pola estrutura urbana
diferenciada do noso país, que é
distinta da do resto do Estado”.
Neste sentido, lembrou que
“leis do Estado elaboradas en
nome da igualdade para todo o
Estado español, en Galiza provocan” efectos perniciosos sobre toda a poboación.♦

lembran que “urbanismo é un
problema que require de solucións que deben atender ás especiais características que posúen
as diferentes Comunidades autónomas en relación ao seu ordenamento territorial”.
O ordenamento xurídico español recoñécelle ás Comunidades autónomas un amplo ámbito
de competencias na materia de
solo e de urbanismo que o Tribunal Constitucional avalou con
sucesivas sentenzas. A consecuencia é que ás Comunidades
autónomas correspóndelles arbitrar as súas propias institucións,
técnicas e medidas legais en materia urbanística.
A pesar do aval constitucional que contan as Comunidades
autónomas na regulación do solo
e o urbanismo, o Proxecto de Lei
ignora estas cuestións e recupera
a filosofía da Lei do 90 e o seu
Texto Refundido do 92 en materia de solo, que xa fora declarada
inconstitucional en 1997 precisamente por sobordar o seu ámbito
de competencias.
Compromiso da ministra
Tras a presentación por parte do
deputado do BNG Francisco Rodríguez da emenda á totalidade
contra o Proxecto de Lei do Solo, a ministra de Vivenda, María
Antonia Trujillo, aceptou un
compromiso para respectar as
singularidades de Galiza en materia de urbanismo. O acordo posibilitou a retirada da emenda.
No pleno do Congreso, a ministra Trujillo indicou que ten a
mellor “disposición para buscar
solucións ao longo da tramitación parlamentaria”. A cuestión é
que non só hai unha invasión de
competencias, senón que as particularidades do país fan que as
consecuencias sexan peores na
Galiza que no resto do Estado.♦
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O BNG
e Núñez
Feixóo
XOSÉ MANUEL SARILLE

U

Manuel Torres e Anxo Louzao, representantes da CIG-Ensino.

A.G.N.

Acadou o duplo de votos que CC OO, segunda en representación

A CIG-Ensino pide a aplicación
do plano de normalización da lingua
tras a súa vitoria nas eleccións
RUBÉN VALVERDE
CIG-Ensino ponse como meta a aplicación do plano de normalización lingüística tras a súa vitoria nas elección sindicais,
nas que conseguiu 53 dos 136 delegados. Baixo o lema “faite
forte na defensa do ensino público galego”, a central nacionalista acadou 8.424 votos, máis do duplo do segundo sindicato
en representación, CC OO, que obtivo 4.129 e 27 delegados.
Logo da vitoria, a CIG proporá,
ademais, que a Consellaría de
Educación negocie un Estatuto
do profesorado galego que mellore as condicións laborais e
profesionais dos ensinantes. Tamén piden que se amplíen os cadros de persoal dos centros e que
haxa un acordo para fomentar as
prexubilacións, que se reduzan o
número de alumnos por aula, que
se democratice a xestión dos
centros e que se abran negociacións para desenvolver a Lei
Orgánica de Educación (LOE).
Por resultados, logo da CIG e
CC OO, sitúase a UGT con 22
delegados, obtendo maior representación que nas anteriores
eleccións. ANPE acadou 17 delegados, a STEG 14 e o CSIF 3.
Tanto a CIG, coma UGT e CC
OO fixeron campaña a prol do
ensino público. Segundo a CIG,
o Goberno debe poñer en marcha
medidas para reducir a súa privatización, investindo máis recursos no ensino público, para prever tamén o fracaso escolar e a
conflitividade.
No tocante á galeguización
do ensino, a CIG pide que se
promulgue un novo decreto que
supere o de 1995, e que nin tan

sequera foi cumprido. O novo
decreto debe ir orientado, segundo explica o secretario xeral de
CIG-ensino, Anxo Luzao, “a que

todo o ensino sexa en galego.
Obviamente, sabemos que vai
tardar tempo e non pedimos que
os pasos se dean todos de repente, pero deben ir poñéndose os
medios necesarios por parte da
administración para que se cumpra un plano de normalización
aprobado pola unanimidade dos
partidos representados no Parlamento”.
Tal e como explica Anxo

Louzao, “casos como os que se
produciron hai poucas semanas
cando uns profesores denunciaron acoso por parte dos inspectores por non escribir os seus documentos oficiais en galego son
anecdóticos e non representan o
sentir maioritario do profesorado. As leis están para que se
cumpran e hai que tratar de que
as obrigas dos profesores queden
claramente reflectidas”.♦

Os sindicatos denuncian que os
orzamentos para o ensino privado
aumentaron máis que para o público
Os sindicatos reclaman que o
Goberno central poña medidas
para frear as subvencións ao
ensino privado e sinalan que
nos últimos orzamentos as
subvencións para estes centros
aumentaron máis en porcentaxe que o que se destina ao ensino público. “O PSOE prometeu que ía fortalecer o ensino
público e, non embargante,
fortaleceu o privado. O 12%
dos orzamentos e Educación
vai para o ensino privado, unha cifra demasiado alta, especialmente no caso de educación
infantil e no ensino post obriga-

torio”, explica Anxo Louzao.
“Hai un par de anos fixemos
un estudo que demostraba que
unha boa parte dos alumnos dos
centros privados podían ir a centros públicos sen necesidade de
crear novos centros. Non entendemos tampouco como hai localidades nas que existen centros
privados de Formación Profesional que ofrecen os mesmos
ciclos que na pública e mentres
que na privada poden ter varias
aulas por curso, nas públicas só
poden contar con unha. Estas
restricións son inadmisíbeis”,
asegura Anxo Louzao.

UGT e CC OO tamén son
partidarios de elaborar un Estatuto da Función Pública Docente e, ademais, que se recollan
xubilacións anticipadas, cláusulas de revisión salarial automática, formación continuada
gratuíta en horario lectivo, dotación de coidadores a todos os
centros, escolarización do
alumnado equitativa en toda a
rede de centros escolares e estabilidade para o profesorado
interino. Deste xeito, segundo
UGT e CC OO melloraría a
educación pública e competiría
así co privado.♦

nha das persoas que
máis tiña que perder,
ou que gañar, na asemblea do Bloque, parece que
era o líder do PP de Galiza.
Feixóo desexa un BNG do
século XXI, declarou. En
prosa, esa expresión quere dicir que aspira a un Bloque
equidistante e centrista, ou
sexa, a un nacionalismo que
poida pactar tanto co PP
como co PSOE. Non é un
asunto menor porque para os
populares a única maneira de
chegar aos gobernos municipais sen obter a maioría absoluta é pactando co Bloque.
E que tería que facer o
BNG para situarse na equidistancia? Dar o paso e a estas alturas máis nada. Se acaso ir só
un pasiño por diante do pobo,
como dixo Anxo Quintana na
asemblea, porque se non o pobo perde de vista o BNG. Con
esta experimentada doutrina,
chegado o momento calquera
comprendería que algunhas situacións puidesen forzar o
Bloque a pactar co PP en
determinados concellos, aínda
que na maioría siga sendo
lóxico facelo co PSOE. Seguro que o PP se sentiría moi satisfeito se as primeiras
manobras se realizasen á volta
das eleccións municipais, nos
lugares onde o PSOE fose intratábel e onde resultase
imprescindíbel garantir a
gobernabilidade. Despois, con
tempo, xeneralizaríase a posición de equidistancia, cando
os militantes estivesen curados
da indixestión.
E algo xa está andado,
aínda que só sexa simbolicamente, cando as bases do
Bloque ven a CiU máis
como un grupo irmán que
coma un socio. Claro que o
experimento centrista tería
en Galiza unha pátina
enxebre, convertido nun
rexionalismo vilego e práctico, tipo Coalición Galega.
Mais para dar ese salto
cumpriría que os de Quintana
saísen moi fortalecidos, cousa
que non pasou, e con crédito
para levar a UPG ao seu campo, porque se non estes non
apoiarían. A UPG acaba
cinguíndose case sempre ás
novas propostas de Quintana,
pero faino con receo e cun
tempo prudente de atraso. A
demora sérvelle para manter
vivo un discurso de queixa
que lle dá bos resultados. Así
mentres entrega vellos
bastións, sempre ten novos
baluartes para enrocarse e
amosar autenticidade.
Mais co fracaso asembleario o reto de Quintana é outro. Ou demostra que a súa
política do pasiño atrae votos
e frea nas municipais a pertinaz caída de apoios, ou terá
que convocar nova
asemblea, recoñecer o seu
fracaso e propoñer o cambio
de líder e de equipo.♦
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Carme Castro Rei

‘Quero saber de que morreu
o meu fillo no cuartel de Arteixo’
HORÁCIO VIXANDE

Desde hai dous anos, Carme Castro Rei trata de esclarecer as circunstancias da
morte do seu fillo nun calabozo do Cuartel da Garda Civil en Arteixo. O rapaz
chamábase Diego Viña Castro e a súa nai fala do feito precisamente na semana de aniversario dunha Constitución que considera a todos iguais ante a lei.
Que lle pasou ao seu fillo?
Entrou detido no Cuartel da
Garda Civil de Arteixo ás dúas da
mañá do 21 de setembro de 2004 e
saíu morto quince horas despois.
Dixeron que se suicidou aforcado.
Por que di dixeron?
Até que non o demostren,
non o crerei. Aseguran que para
colgarse usou os seus pantalóns
vaqueiros, pero iso non dá para
rodear o pescozo e pendurarse
deles. Ademais, tivo que facelo a
unha altura de só dous metros e
dez centímetros, cando era un rapaz alto, de un oitenta e dous.
Imposíbel colgarse desa forma e
cuns vaqueiros.
A autopsia que di?
Nun sitio que morreu por asfixia por aforcamento e noutro
que morreu por asfixia por posíbel aforcamento. Entre aforcamento e posíbel aforcamento hai
moitas diferenzas. Nin sequera
houbo unha reconstrución dos
feitos para ver se é posíbel morrer aforcado nas condicións que
dixeron. Ademais, antes que
chegasen a xuíza, o forense e os
de asuntos internos da Garda Civil, os axentes descolgaron o
corpo porque dixeron que trataron de reanimalo. Na autopsia
non figura se xa estaba morto no
momento que foi descolgado.
Outra irregularidade é que o
pantalón co que supostamente se
colgou desapareceu, tirouno un
Garda.
Daquela ten dúbidas de como morreu.
Si, quero saber de que morreu en realidade.
É algo que terá que determinar un xulgado.
Denunciamos a seis persoas.
A xuíza recoñeceu que o pantalón non tiña que ter desaparecido, que a denuncia na que se ba-
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seou a súa detención era falsa,
que a detención foi ilegal e a retención excesiva, con todo,
mandou arquivar o caso porque

Un problema
para cada solución
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

B

en sei que non é nengunha novidade recordar que o
sistema capitalista é óptimo para criar problemas
onde non os debera haber, propor logo solucións a
eses problemas, que por súa volta crían novos problemas
e, así, ad infinitum. É a apoteose da sofisticación, termo
que, como é sabido, non se refere á alta elaboración ou
complexa factura senón á complicación desnecesaria. Os
exemplos son sobexos. Declárase unha (pretensa) guerra
sen cuartel á violencia exercida contra as mulleres e con-

non vía indicios de delitos penais. Nós recorremos á Audiencia. Estamos pendentes de que
impute a alguén.

Di que a denuncia contra el
era falsa. Que denuncia?
Unha que presentou o pai do
meu fillo. O rapaz sempre viviu
comigo pero ultimamente foi
para a casa do pai en Arteixo
porque traballaban na mesma
empresa. Pero o pai sempre estaba enriba del, montando bulla
cando estaba bébedo. O 21 de
setembro de 2004 ás dez da noite o pai de Diego chegou borracho e berrou co meu fillo. Logo,
foi ao Cuartel a denunciar a Diego por malos tratos. Dixéronlle
que tiña que presentar parte médico, e no mesmo indicábase
que non se observaban lesións.
Mesmo quedou patente que o
pai do rapaz estaba bébedo nese
momento. De todas formas, finalmente a Garda Civil presentouse na súa casa ás dúas da mañá e levou preso a Diego. Vese
que a condición de ex Garda Civil do pai serviu para algo.
Cando o liberaron?
Non o soltaron. Ás dez da
mañá do 22 tiña vista para un
xuízo rápido. O xuíz non ditou
medidas cautelares pero tampouco se produciu o xuízo. El, de todas formas, continuou detido. Á
unha da tarde sentiuse mal e foi
trasladado para que o atendese
unha doutora, que dixo que precisaba atención especializada
porque estaba a tratamento. Os
gardas dixeron que o levarían a
recibir esa atención pero volveron para o cuartel.
Retornou aos calabozos?
Si. A partir das dúas da tarde
entrou en servizo o comandante
do posto e el continuou detido.
Estaba só nos calabozos e polo
visto estivo berrando todo o tempo porque non estaba ben. Ás
cinco da tarde produciuse un silencio. Diego xa non falaría
máis, morreu entón.
Como souberon da súa
morte?
Aquí tamén hai unha contradición na Garda Civil. Uns din
que baixaron cando deixou de
berrar e outros que o descubriron
morto nunha rolda rutinaria de
vixilancia.
Antes dixo que Diego estaba a tratamento.
Si, tiña depresión.
Entón tamén podía ter razóns para o suicidio.
Unha parte grande da sociedade está tratada por depresión e non
se suicida. El era un rapaz normal;
tiña noiva, traballo... podía ter depresión, pero non era grave.
Poñamos por caso que vostede non coñecía a gravidade da

tinúan rampantes todos os convites e todos os
mecanismos para a súa cousificación. Fieis ao amo americano, as autoridades penalizan partout o consumo de
tabaco, mentres a inxesta de alcohol e doutras
substancias narcóticas aínda piores segue a producir
mortes cada fin de semana. Quéixanse a cada pouco do
analfabetismo funcional que nos invade, dos baixísimos
ou nulos índices de leitura e, simultaneamente, oferécese
como solución a posesión-uso de computadores como
remedio acrítico para a mellora do ensino (non como
mellora do lucro das multinacionais que os fabrican e
venden, claro está…). Discórrese e debátese a cotío
sobre os problemas da incomunicación na sociedade actual e, asemade, promóvese o fascismo moral en millenta programas televisivos, o histrionismo do máis forte e
a utilización obrigatoria do telemóbel que practicamente
converte en marxinados sociais os que non o posúen.
O inevitábel acompañante, por paradoxal que
semellar, desta actitude e desta actuación é a negación da
problematicidade real que si existe e espera solucións posíbeis. Non hai pior cousa para resolver un problema real

depresión. Se cadra suicidouse.
Nun Cuartel da Garda Civil?
Non teñen o deber de custodiar
os presos? Cando unha persoa
entra nun Cuartel da Garda Civil,
pode saír libre ou detido. Mesmo
pode abandonalo coas esposas
postas, pero nunca nun cadaleito.
Coñece o Cuartel?
Fronte a cada un dos calabozos hai unha cámara de vixilancia. Estaban apagadas, din que
para salvagardar a intimidade de
Diego. De modo que teñen cámaras de seguridade orientadas
dentro dos calabozos e non as
empregan para salvagardar a intimidade dos detidos. Diego non
paraba de berrar, como recoñecen, pero non tiñan prendida a
cámara de seguridade. Que
coincidencias máis curiosas!
Cando soubo que detiveran
o seu fillo.
Cando levaba seis horas morto. Cando foi detido, deulle á Garda Civil o meu número e os meus
datos, así como as da súa irmá, á
que estaba moi unida. Morreu ás
cinco da tarde. A min non me comunicaron nada. Chamaron á miña filla ás nove da tarde e ela tardou dúas horas en armarse de valor e dicirmo. O corpo non puidemos velo até o tanatorio.
Sabe se houbo algún expediente interno aberto aos Gardas
Civís para esclarecer os feitos?
Non o hai, que eu saiba. O
asunto está nos tribunais porque
o levamos nós. Primeiro o pai e
despois eu, porque durante un
tempo tardei en reaccionar. Cando morre un fillo desta forma, vives porque tes que seguir, pero
tardas en recuperarte, en reclamar xustiza.
Que acusacións formulan?
Eu demandei ao comandante
do do posto, ao pai do rapaz e a
tres axentes por un presunto delito de homicidio doloso. Hai outro
garda acusado de suposto encubrimento, foi o que tirou o pantalón, unha proba fundamental.
Son acusacións graves.
Pero hai moitas irregularidades:
unha detención sen fundamento e
demasiado longa, unha morte que
non se esclareceu en condicións,
unha proba que desapareceu, unha
autopsia que non aclara moito, unha morte cuxas condicións non se
reconstruíron, un escenario do falecemento con probas que non se valoraron... Sabía vostede que a dous
metros do calabozo, no corredor
exterior, había vómitos e non se explicou que facían alí? Quero que se
aclare isto e que non lle volva suceder a ninguén.♦

que negar que el existe. Daquela, non se procura
RESOLVELO, senón DISOLVELO, isto é, camuflar tartufescamente a súa entidade, para que todo siga igual. De grande
axuda para a prosperidade desta táctica vai ser, claro está,
o revival do bonismo rousseaniano, a eliminación das
contradicións en aras dun equilibrio que esborrifa clases
sociais, intereses encontrados, conflitos reais, discriminacións evidentes. A humanidade e, con ela, o avanzo do
coñecemento e a mellora da propria condición humana
evoluíron e progresaron desvendando a natureza inxusta
de dogmas, pensamentos e represións que se daban por
inmutábeis e naturais, falemos de relixión, de moral, de
política, de cultura ou de distribución da riqueza. A análise racional substitúese tantas veces por moralismo barato,
psicoloxismo e vulgaridade. (Re)lean, por favor, o diálogo entre o home e a musa que antecede á novela El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro. Cento e
cuarenta anos após ser escrito, mantén toda a súa actualidade. ¿Clarividencia da autora ou, tamén, mantemento
das condicións triunfantes de Tartufo e do pensamento
burgués neste comezo de século?♦
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Fiúza
CARLOS AYMERICH
A XII Asemblea Nacional do BNG amosou a forza e a vitalidade dunha organización política esencial para que
Galiza viva e avance e demostrou, máis outra vez, que as
decisións colectivas guiadas polo amor ao país adoitan
escoller o camiño certo. Pois para alén da emotividade,
os case tres mil militantes nacionalistas reunidos o pasado fin de semana no Palacio de Congresos de Compostela realizaron unha escolla sabia capaz de fechar as feridas
abertas tras do relevo na dirección da fronte. Témolo xa
dito noutras ocasións: só desde a inxenuidade e a ignorancia histórica cabía agardar a substitución tranquila de
Xosé Manuel Beiras nunha portavocía nacional que ocupara durante máis de vinte anos, desde a mesma fundación do BNG. Nin a complexa personalidade do Beiras,
nin o contexto político en que o paso a un novo liderado
se produciu agoiraban un relevo calmo. Agora, ao fin, a
asemblea puxo as bases para unha colaboración frutífera
entre o que o vello portavoz segue a representar –máis
alá do 18% de apoios que a súa lista recadou– e a ampla
maioría do BNG, superior ao 62%, liderada por Anxo
Quintana e integrada por independentes, a UPG e outros
colectivos. A Asemblea foi igualmente clara ao reclamar
unha maior e mellor interrelación entre goberno e organización, ao optar polas asembleas por delegados que a
dimensión actual do BNG xa esixe e máis tamén ao considerar a consecución dun Estatuto de nación como un
obxectivo estratéxico, máis outro paso á fronte no proceso de autodeterminación nacional.
E non será doada a xestión da decisión asemblear.
Vai ser preciso recuperar un clima de confianza e de
corresponsabilidade no goberno da organización, superando a daniña transposición da división de poderes
propia dos estados democráticos a unha organización
política que non se debe rexer pola desconfianza e os
contrapesos mais pola colaboración e a fiúza. Porque,
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‘Nin a personalidade do Beiras nin o contexto político en que o paso a un
novo liderado se produciu agoiraban un relevo calmo. Agora, a asemblea
puxo as bases para a colaboración entre o que o vello portavoz segue a
representar e a ampla maioría do BNG”
con efecto, o BNG ten de ser o aparello de Estado do
que Galiza aínda carece mais tal non quere dicir, tal e
como algún erradamente interpretou, que o BNG teña
de se organizar internamente como un Estado. O Consello Nacional é o máximo órgano de dirección do
BNG entre asembleas, e non un parlamento que teña
como función fiscalizar o labor da Executiva. Pola súa
parte, os cinco integrantes da Executiva procedentes
das listas minoritarias tampouco poden actuar como
oposición mais como parte integrante e responsábel, a

todos os efectos, do goberno diario do BNG e das consecuencias das decisións que colexiadamente se adoptaren. Non será dodado, non. Mais nos momentos de
crise, nas encrucilladas que sen dúbida han chegar, farán os dirixentes da fronte en lembrar a fechada ovación e os gritos de “unidade, unidade!!” e “benegá, benegá!!” cos que o plenario recibiu a lista única, de consenso, para a Executiva. É ese espírito o que debe inspirar e animar o traballo dunha dirección que ten de
guiar o BNG nos próximos tres anos.♦

Lugo

Despedidas
ANTÓN GRANDE

Aínda quedan uns cantos meses para as eleccións municipais pero iso non é impedimento para que dean comezo xa as despedidas,
os adeuses dos que non se volven presentar, tendo todas elas un denominador común: un transfondo de rancor e mesmo de desilusión.
Subliñado

En marcha
LOIS DIÉGUEZ
E agora a traballar. No traballo, na atención diaria aos problemas cos que nos atopamos os galegos e galegas, estará a coherencia cunha teoría que hai ben anos definimos e proclamamos.
Non inventamos agora nada novo. Nós, nesta
longa vida pasamos xa por todo tipo de experiencias, e despois de escoitar con atención esta
fin de semana a outros homes e mulleres, novos
e tamén vellos, comprobamos que aínda temos
a capacidade de sorprendernos. Porque non se
pode tratar de conseguir o noso reino cando antes o abandonamos, nen esixirlle aos demais
aquilo que non practicamos, nen obsesionarse
cunha pureza de manual que se contradí co que
prometemos e inmediatamente traizoamos. De
todo hai nesta viña que comeza a madurecer no
seu adozado froito. E se madurece é precisa-

mente debido a aqueles e aquelas que, coa humildade e sen altofalantes, miraron máis para os
demais que para o seu embigo ou a súa adorada
ambición. Así que, agora, metidos todos no mesmo cuarto das operacións, só queremos iso, que
os grandes predicadores e os amantes da representación collan as ferramentas que lles entregamos esta fin de semana e se poñan a construír
o templo imaxinado. Queremos saber día a día
o que fan, como traballan e se entregan ao colectivo. Agardamos que eles mesmos, co sorriso e a man quente, nos digan mañá cantos metros de pedra de granito levantaron. E despois,
outra vez felices, volveremos confiar no seu inflamado e preparado discurso. A nación ten que
marchar, sen dúbida, mais o seu costento camiño só se deliñará se realmente é tripado.♦

Na recente gala de entrega de
galardóns de “Lucenses do
Ano”, celebrada hai uns días e á
que acudiron perto de 350 persoas, o até o de agora presidente da Deputación, Francisco
Cacharro, aproveitou a presenza do numeroso público para
facer a súa despedida oficial.
Non se emocionou nin chorou,
simplemente limitouse a dicir
que na edición do próximo ano
da entrega destes premios sería
outra persoa a que estaría alí
como presidente do organismo
provincial, cecais para lembrarlle a algún dos presentes, culpábeis da súa caída política, de
que habería efectivamente outro presidente, pero que tamén
podería non ser do Partido Popular motivado, en certa medida, polas loitas internas que se
están levando a cabo neste partido.
Por esas mesmas loitas e
maiormente polo agravio que
considera se lle fixo a Cacharro Pardo, tamén se despediu
anunciando a súa non presentanción o actual alcalde de Becerreá que mesmo explicou
que o actual Partido Popular
non tiña nada a ver co partido
no que el levaba militando varios lustros.
Outro que tamén se despediu anunciando que non se presentaría ás municipais foi o ex
alcalde de Viveiro, César Aja,
senador e o único que na lista
ao Senado superou case sempre

en votos o propio Cacharro aínda que neste caso a despedida
veña cecais motivada polo cansazo e polos abondosos problemas que coa xustiza ten en relación aos seus mandatos anteriores.
Outros alcaldes desta provincia xa anunciaron tamén a
súa autoexclusión alegando diversas razóns como cansazo,
que hai que ir dándolles entrada aos novos ou por ocupacións
persoais. Desculpas que calquera entendedor sabe traducir
no seu transfondo que non é
outros que o cabreo co aparato
do PP pola limpeza que está levando a cabo e que se iniciou
coa exclusión de Cacharro como candidato a presidir novamente a Deputación e que continúa coa elaboración das listas
para os comicios de maio onde,
como é o caso de Lugo capital,
non figura practicamente nin
un só afiliado pertencente ao
sector cacharril.
Falta agora por coñecer o
resultado desas listas de independentes das que se escoita falar, compostas en moitos casos
por cabreados coa líña actual do
PP, e que lles poden restar moitos votos aos seus antigos compañeiros pero tamén lle pode
volver dar maiorías e alcaldías
á dereita aínda que nestes casos
os cabreados tentarán marcar as
pautas e facer renegar aos oficialistas da limpeza feita no
partido.♦
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Concentración
empresarial
MANUEL CAO

Reunión do conselleiro de EconomÌa, Xosé R. Fernández, o de Traballo, Ricardo Varela e o director xeral de Planificación e Fondos Comunitarios, Aureliano García, co presidente da Confederación de Empresarios, Antonio Fontenla, o secretario Xeral de CC OO, Xan
MarÌa Castro, o da CIG, Xesús Seixo e o de FormaciÛn de UGT-Galicia, Domingo Barros.
A.G.N.

Explica que non pretende desgastar a Xunta

A CIG volverá á mesa de diálogo
se o Goberno presenta un
borrador polo emprego estábel
R.V.A.
A CIG abandonou as Mesas de diálogo para acadar un Acordo Galego polo Emprego alegando que o Goberno non presentou ningún borrador para discutir, transcorrido un ano. O sindicato nacionalista
quéixase de que despois dun ano só se chegou ao acordo nas seis mesas constituídas: a constitución do Instituto Galego de Saúde Laboral.
“Estamos dispostos a volver ás
mesas de diálogo se o Goberno
cambia de postura e elabora un
borrador sobre o que poidamos
discutir para a creación de emprego estábel e de calidade en
Galiza”, explica o secretario xeral da CIG, Xesús Seixo. Segundo a central nacionalista, “durante un ano levamos discutindo en
abstracto, sen saber cal é a posición do Goberno, pensamos que
hai que centrar o debate e saber
de que punto partimos”.
O diálogo para o Acordo Galego polo Emprego comezou xa
con discrepancias. Mentres que
tanto a UGT, coma as CC OO e
o Goberno estaban de acordo
con constituír seis mesas de diá-

logo, a CIG era partidaria de reducilas a dúas, “porque o outro é
inoperativo e fai que haxa descoordinación”. Finalmente, acabaron constituíndose as seis propostas, que son a de Políticas Activas (que inclúe formación,
apoio á contratación, etc), a do
Marco de Relacións Institucionais e Laborais, a de Políticas de
Infraestruturas, I+D e Servizos
Produtivos, a de Política Económica, a de Cohesión Social e a
de Emprego Público.
A CIG, pola súa banda, defendía a existencia de só dúas mesas.
A primeira sería a do Marco de
Relacións Laborais e Institucionais. Todo o demais, segundo a
central nacionalista, debería inte-

grarse na mesa do Pacto Galego
polo Emprego. “Non obstante,
non puxemos reparos en aceptar a
fórmula do Goberno, polo ben do
diálogo e da busca de consensos”,
explica Xesús Seixo.
O secretario xeral da central
insiste en que “o noso abandono
non se trata dun ataque ao Goberno, nin unha oposición frontal.
Tan só consideramos inaceptábel
seguir traballando nunhas mesas
que non funcionan na práctica para o que foron constituídas, senón
que alí se discute de todo tipo de
temas, sen avanzar en nada. Se
nos presentan un borrador sobre o
que discutir volveremos, se non,
agardaremos a que finalicen os
seus traballos as mesas e faremos
unha valoración dos acordos aos
que chegaron sen ningún tipo de
prexuízos, de modo que se nos parece ben o diremos e se non é así
tamén o faremos saber e debateriamos as accións oportunas que
deberiamos tomar”.♦

Denuncian que Traballo segue
a darlles subvencións aos empresarios
Ademais do acordo ao que se
chegou para constituír o Instituto
Galego de Saúde Laboral, a
UGT, CC OO, o Goberno e a patronal chegaron a outro acordo
sobre a reforma do Servizo Público de Emprego. A CIG rexeitou unirse a este pacto porque
nel se facían referencias a bonificacións á contratación con carácter xeneralizado. Unha política
que, segundo a CIG, vén aplicando a administración central,
recollidos nos sucesivos acordos
de reformas entre a patronal e

UGT e CC OO en Madrid, e que
non ten acadado os resultados
previstos.
“É un xeito de estragar cartos
públicos mediante subvencións
que só lles benefician aos empresarios e que non dan estabilidade
laboral. Agora estanse asinando
bastantes contratos fixos, mediante a conversión dos temporais de longa duración por mor
dos millóns de euros que van
destinados á subvención. Seguramente dentro duns anos eses
empregados sexan despedidos

porque as axudas que reciben os
empresarios son tan grandes que
dan para pagar as indemnizacións”, explica Xesús Seixo.
Segundo a CIG, a Consellaría de Traballo está a aplicar en
Galiza os acordos de Madrid.
“Nós queremos optar por acordos propios que favorezan a estabilidade.A Consellaría aínda
non se puxo en contacto connosco, pero se o fai e nos propón unha vía diferente non teremos ningún problema en reintegrarnos
ás mesas de debate”.♦

Lentamente, pero sen pausa, os efectos da globalización económica maniféstanse de xeito implacábel na conformación de institucións empresariais de carácter multinacional que tratan de
ampliar o seu ámbito xeográfico de influencia e que teñen que
adoptar modos de organización renovados para atender as necesidades da produción mediante a desconcentración e subcontratación de actividades en rexións que teñen vantaxes competitivas en factores e en institucións que reducen custos de transacción ao mesmo tempo que se aproveitan das vantaxes en materia de tecnoloxía, distribución e consumo nos lugares e países de
elevado poder adquisitivo tanto polas rendas acumuladas como
polas taxas de medra das súas economías. Así, asistimos a un
proceso de globalización que ofrece día a día oportunidades de
negocio e dinámicas socioeconómicas que obrigan a manexar
tanto a análise conxuntural como, sobre todo, a previsión sobre
a futura evolución das diferentes áreas económicas e institucionais configurando un sistema de xestión áxil, flexíbel e aberto á
integración de cambios imprevistos e dinámicas novas.
O proceso de concentración empresarial é unha consecuencia
necesaria da globalización pero esta tende a plasmarse en acordos
moi diferentes segundo sectores e empresas de forma que resulta
simplista trasladar un modelo único de integración empresarial
para todos os sectores e para cada unha das estruturas organizativas da empresa. Do mesmo xeito, o proceso de concentración non
é contraditorio co fortalecemento do tecido de pequenas e medianas empresas senón que máis ben tenden a complementarse as
funcións e actividades que realizan unhas e outras nun proceso de
innovación continua e reorganización organizativa aguilloada pola necesidade de competir nos mercados. Tamén existe unha tendencia á concentración empresarial rexionalizada en espazos económicos con institucións comúns como a UE que lles afecta a
sectores antes protexidos da competencia polos Estados (monopolios naturais, empresas públicas).
Neste sentido, habería que diferenciar o tipo e características da concentración de empresas segundo sector, actividade empresarial concreta, sistema tecnolóxico e tipo de necesidades que procura satisfacer para analizar e avaliar as posibilidades de éxito en determinada fusión, absorción ou alianza interempresarial. En xeral, calquera que sexa o espazo económico observado, o tamaño das empresas é un factor importante que ha de ser xestionado polos axentes tendo en conta a
perspectiva empresarial e social pero tamén a política pois as
consecuencias da concentración non só lles afectan aos grupos directamente implicados senón tamén ao contorno sociopolítico e institucional mediante externalidades que minguarán ou acrecentarán o seu poder e influencia.

Cando dúas empresas se xuntan o
resultado nunca é a suma das dúas
senón unha empresa distinta con novas
estratexias de expansión”
Cando dúas empresas se xuntan o resultado nunca é a suma
das dúas senón unha empresa distinta con novas estratexias de
expansión e novas dinámicas que lles afectarán aos empregos, ás
outras empresas e ao conxunto da economía. Por iso, nas decisións sobre concentración empresarial en Europa os gobernos de
cada país tiveron interese en pronunciarse sobre a aprobación ou
non de opas ou intercambios accionariais pese a que formalmente a lexislacion comunitaria trata de afortalar o mercado comunitario fronte ás inxerencias das autoridades públicas sexa por
vía directa con cambios na lexislación nacional ou por vía interposta por medio da xusticia ordinaria, organismos reguladores
ou recurso a outros grupos económicos de capital autóctono.
Pese aos atrancos, o avance cara a grupos empresariais
multinacionais con sistemas de cooperación e colaboración
diverso é imparábel a escala global mentras que na UE un
mercado único con empresas de capital intercomunitario será
cada vez máis habitual.♦
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Até hai pouco defendía que a Carta Magna era ‘intocábel’

O PP propón reformar a Constitución para
lle dar marcha atrás ao proceso autonómico
RUBÉN VALVERDE
“Pido que non haxa aventuras constitucionais”, “non se pode xogar coa Constitución” ou “sigo pensando que, hoxe coma onte, tal
vez incluso máis hoxe ca onte, o contexto político non favorece o
sosego non estimula o acordo, necesario para unha operación tan
importante como é a de reformar a Constitución de todos”... Entre estas frases e esta outra: “todos os sistemas constitucionais estábeis experimentan revisións máis ou menos periódicas a fin de
reslver as disfuncións que a súa propia aplicación ou por evolución
social acaban de padecer”, tan só pasaron uns meses. As dúas mostran as posturas oficiais do PP sobre a reforma constitucional.
O que antes era intocábel, hoxe é
necesario para os da rúa Xénova.
Raxoi vén de propor un “Decálogo do PP para un Estado eficaz”,
que pretende un cambio constitucional que legalice a Lohapa (Lei
de Harmonización das Comunidades Autónomas) xa intentada
pola UCD e o PSOE en 1981 e
que free o proceso autonómico.

O PP recoñece que estas propostas de reforma son anunciadas
para frear o que eles denominan
“as tensións da deriva soberanista que experimentou o nacionalismo en España durante os últimos anos”. O PP teme “un novo
Estatuto de Cataluña” e recoñece
que se o Tribunal Constitucional
(TC) non o bota abaixo, ten que

emprenderse unha reforma para
dar marcha atrás ao proceso: “se
todas estas alteracións (do Estatut catalán) non son corrixidas
polo TC, teríase producido un
cambio radical do noso modelo
territorial sen facer unha consulta
ao pobo”. Unha sentenza de por
si imposíbel, xa que se o TC non
modifica o Estatut catalán é porque non produce ningunha modificación no modelo territorial, xa
que este está recollido no Título
VIII da Constitución.
O parón autonómico que propoñen os populares vai encamiñado a recortar polo tanto o título
VIII da Constitución, en especial
aqueles títulos que poidan ter unha interpretación “máis descentralizadora” por parte do TC. En
primeiro lugar, o PP pide que os

Estatutos só poidan reformarse
coa maioría de dous terzos dos
parlamentos autónomos e tamén
das Cortes Xerais. O segundo caso faría indispensábel o consentimento dos populares. Mariano
Raxoi defende como outro dos
puntos fortes blindar competencias estatais en materia de Política Exterior (impedindo ningún tipo de representación das CC
AA), en seguridade (dando marcha atrás ás policías autónomas) e
en coordinación de situacións de
crise (prescindido dos Gobernos
autónomos para tomar decisións
aínda que afecten a unha comunidade coma no caso do Prestige).
Unha das propostas máis restritivas do proceso autonómico é
que piden que o Estado poida ditar lexislación básica en que a
poidan limitar os Estatutos de
Autonomía. O PP pide como
exemplo a lexislación urbanística. É dicir, piden limitar competencias autonómicas pola vía de
que é algo que lles afecta a todos
os cidadáns.
Tamén piden a modificación
do artigo 150.2, co obxectivo de
que non se poidan transferir facultades inherentes á soberanía
do Estado ou indispensábeis para
o seu correcto funcionamento.
Este artigo permitía transferir todo tipo de competencias, incluídas as exclusivas do Estado. Coa
proposta do PP todo o poder de

decisión final recaería no Estado.
Outra das propostas que pretende o PP incorporar á Constitución é a da descentralización local. Para iso, pretenden incluír
na Carta Magna a Lei de Réxime
Local, estratexia que ten como
obxectivo quitarlles poder ás Comunidades Autónomas en beneficio dos concellos.
O PSOE cualificou de “chorrada” a proposta do PP, máis
aínda cando a dereita española
estivo criticando durante os últimos tres anos o PSOE por propor unha reforma que afectaba a
catro puntos: Sucesión da Coroa,
Senado, Constitución Europea e
denominación das Comunidades
Autónomas. O presidente José
Luís Rodríguez Zapatero pide
“un esforzo para integrar á diversidade na unidade, respectando
as diversidades que recoñece o
ordenamento constitucional”.
De non achegar posturas entre os dous partidos, seguramente
tan só se produza unha tímida reforma constitucional a finais desta lexislatura e que incluiría que
as mulleres puidesen optar á sucesión da Coroa en igualdade cos
homes. Este acordo produciríase
antes da disolución das cámaras
para convocar novas eleccións,
co cal esas eleccións poderían ser
tamén constituíntes, nese caso,
ao tratarse dunha reforma agravada (por afectar ao Título I).♦

Mariano Raxoi.

Os trámites
A modificación da Carta Magna recóllese no Título X (Art. 167-169).
Hai dous tipos de procedementos.
Para modificar o Título Preliminar,
o capítulo segundo, sección primeira do Título I (dereitos fundamentais) e o Título II (Coroa), estabelécese unha reforma agravada, que
consiste en acadar unha maioría de
dous terzos de cada cámara, convocar novas eleccións e que as novas

Cortes volvan aprobar a reforma
por dous terzos. Logo haberá que
celebrar un referendo.
Para os demais Títulos, a reforma produciríase coa aprobación de tres quintos de cada cámara ou no seu defecto, de non
lograrse, podería ser aprobada
obtendo en segunda votación
con tres quintos do Congreso e
maioría absoluta do Senado.♦
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O líder do SNP, Alex Salmond, á esquerda, con Sean Connery, tamén independentista.

Robert Gates, ministro de Defensa dos Estados Unidos.

The Scotsman prognostica o avance
do nacionalismo nas vindeiras eleccións

Un ministro de Bush admite que a vitoria está lonxe

O 51% dos escoceses
a favor da independencia
A.N.T.
O 51 por cento dos escoceses
votaría a favor da independencia do seu país se se realizase
un referendo sobre este asunto
neste intre. Así se desprende
dunha enquisa que publicou
o periódico The Scotsman.
Segundo o xornal edimburgués,
un 51 por cento dos escoceses
quere a independencia e hai outro 10 por cento que aínda non
tería decidido o seu voto. Esta
sondaxe chega nun momento
no que Escocia vive un florecemento político e cultural propio,
con centos de iniciativas de recuperación da súa identidade
histórica (aínda hoxe o país se
define como reino, unido desde
hai 400 anos a Inglaterra e Gales) e con demandas tan significativas como o dominio propio
na internet (.sco), que podería

aprobarse nos vindeiros meses.
A enquisa de The Scotsman
considera tamén que os partidos
nacionalistas medrarán electoralmente nas vindeiras eleccións. O Partido Nacional de
Escocia (SNP), de se celebraren
as eleccións agora, obtería a
maioría simple no parlamento
autónomo. Para poder gobernar,
tería de aliarse co Partido Liberal-Demócrata Escocés (que
forma parte do Partido LiberalDemócrata Británico) e máis co
Partido Verde Escocés.
Segundo a enquisa, a candidatura máis beneficiada nas
próximas eleccións podería ser
a do Partido Socialista Escocés
(SSP), que dese xeito entraría
no parlamento. O SSP é claramente independentista e logrou
facerse un oco no electorado
descontento coas políticas do
laborismo de Tony Blair.♦

As eleccións do 3 de decembro, abren
unha nova era para Venezuela por dupo
motivo: En primeiro lugar porque dende
que Hugo Chávez chegara á presidencia,
en 1999, os opositores nunca recoñeceran a súa derrota.
De seguro que entre os máis de 40
partidos que apoiaban a candidatura opositora, moitos aínda apostarían por seguir
mantendo a tese da fraude, tal como
irresponsabelmente fixeran en anteriores
eleccións, xerando unha tremenda frustración entre os seus simpatizantes, deslexitimando o Estado de dereito, e xustificando calquera acción violenta que restituíse o poder supostamente usurpado.
Ao recoñecer, entre os asubíos dos
seus simpatizantes, a derrota electoral, o
gobernador de Zulia, e candidato opositor, abriu unha nova era de lexitimidade
e imprimiu unha viraxe radical na estratexia dunha oposición, que estivera implicada no golpe de Estado de abril de
2002. O propio Manuel Rosales estampara a súa sinatura de conformidade, no
decreto ditatorial de Pedro Carmona,
presidente por dous días.
No futuro, a contenda electoral centrarase unicamente na disputa do electorado, non no cuestionamento dun dos
mecanismos de votación máis automatizado, máis moderno, máis seguro e máis
transparente do mundo.
En segundo lugar, comeza unha nova
era: a da “profundización da Revolución

No Irak morren
tres estadounidenses por día
CÉSAR LORENZO GIL
O substituto do secretario de Estado, Donald Rumsfeld, no
ministerio de Defensa estadounidense, Robert Gates, recoñeceu que o exército norteamericano non está a gañar a guerra do Irak. O presidente dos Estados Unidos, George Bush,
continúa preso entre o seu desexo de manter a actual estratexia ou pregarse ao que decida a Comisión Baker no Senado.
Á espera de ser ratificado polo
Senado, o secretario de Estado
de Defensa estadounidense, Robert Gates, adiantou que a vitoria está ben lonxe no Irak, unha
pinga máis no mar de sinceridade que asolaga cada día o gabinete de Bush. O presidente, entrementres, segue pensando que
a solución militar é a única posíbel para estabilizar un país cada vez máis violento e desordenado. Mais a Casa Branca tamén está asediada. O poder demócrata nas cámaras lexislativas obrigou o presidente a destituír o embaixador norteameri-

cano diante das Nacións Unidas, John Bolton, e podería facelo asistir, contra gusto, a unha
xuntanza con altos representantes iranianos e sirios.
Para evitar este temporal
que está a esgazar toda a roupaxe política do presidente, os
conservadores confían en chegaren a un acordo coa oposición a través da comisión que o
ex secretario de Estado James
Baker preside para buscar unha
saída á guerra. Esta comisión
considera necesario variar a estratexia da guerra (o modelo de
fortes illados que se adican a

Aquí fóra

Venezuela... ‘Roja, Rojita’
LAUDELINO PELLITERO
Bolivariana”, a “Roja, Rojita” como re- terá raíz humanista e terá raíz cristiá.
zaba o lema de campaña” e a do “DesenEste difuso enigma, foi unha das
volvemento do Socialismo do Século principais bazas argumentais da oposiXXI”. Chávez, que
ción ao asegurar que
sometía a consulta
a nova era do sociapopular, por cuarta
lismo do século XXI,
e Chávez é quen
vez, a súa permanensería a que acabase
cia na presidencia nos
coa democracia, para
de
conseguir
máis
apoio
oito anos que leva goentregarse en brazos
bernando, así o viña popular en cada consulta, do modelo de comuanunciado dende hai
nismo cubano. O outempo, e así o ratifinon só é por levar tres tro grande argumento
cou no balcón do Pada oposición, foi a
anos de espectacular
lacio de Miraflores na
presunta entrada en
noite triunfal.
vigor dunha lei de
crecemento
económico,
Coñecer en que
educación que lle saconsiste exactamente por riba do 10% anual” caría a patria potestao socialismo do Sécude aos pais, para enlo XXI que procurará
tregarlla ao Estado.
unha sociedade máis
Nas anteriores, a panigualitaria aínda é untasma coa que asustaha incógnita, que lle
ban as clases medias
corresponde despexar
foran a lei de terras, a
no futuro o presidente reelixido con lei de costas e a lei de medios de comunimaior porcentaxe de voto da historia da cación que presuntamente ían acabar coa
democracia venezuelana. Na noite elec- propiedade privada ou coa liberdade de
toral deu tres pistas: terá raíz indíxena, prensa. A pesar dos seus excesos, da súa

‘S

formar as novas milicias iraquís, máis adicadas a impoñeren un modelo mafioso que a
combateren a resistencia) e poñerlle data á retirada do país
(seguramente finais do 2008).
Ademais, pedirá o achegamento
a Siria e a Irán como modo de
rachar o illamento na rexión e
buscar un modelo de lexitimación do goberno constitucional
de Bagdad.
E todo iso corre présa porque a situación de violencia no
país ocupado é xa insustentábel. Neste mes de decembro xa
morreron 16 soldados (a conta
fíxose até o día 5), o que supón
unha media de 3,2 baixas diarias. Esta cifra podería aumentar, pensan os dirixentes militares estadounidenses, se se decide finalmente asumir moitas
máis funcións, de control e aseguramento dos oleodutos e outras infraestruturas. ♦

sintonía coa oposición, da súa implicación nos operativos do golpe de Estado
de 11-A 2002, todos o medios de comunicación seguen operando con normalidade, igual de incisivos e antichavistas,
tras da entrada en vigor dunha lei que alcumasen de “mordaza”.
Se Chávez é quen de conseguir máis
apoio popular en cada consulta, non só é
por levar tres anos de espectacular crecemento económico, por riba do 10%
anual, senón por: Estar a facer un descomunal investimento orzamentario en capital humano, nos programas educativos
e sanitarios... Por estar a facilitar o acceso a vivenda aos depauperados segmentos sociais que máis o precisan..., en definitiva, por regar dos beneficios do petróleo a toda sociedade, e non só as
10.000 familias venezolanas que concentraban a riqueza en épocas anteriores.
Antes de entrar na batalla final polo
socialismo do século XXI, O presidente
Chávez anunciou o 3 de decembro que
desenvaiñaba a súa espada de guerra contra tres dos males crónicos que congregan
unanimidades de diagnóstico entre a fracturada na sociedade venezolana: a corrupción, a violencia civil, e a burocracia.
Que Venezuela continue a ser “Roja,
rojita” depende en boa parte da erradicación destes tres cancros sociais.♦
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
www.igadi.org
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Os seleccionábeis
Rubén. Lonxe quedan as
bágoas deste compostelán
no banco do Madrid cando
Wanderley Luxemburgo o
cambiara prematuramente
despois duns minutos de
mala sorte. Desde aquela, o
defensa soubo ter humildade e medrar pouco e pouco
desde a base. A tempada pasada foi fundamental no Real Madrid-Castilla e o seu
adestrador na segunda parte da liga, Miguel Ángel
Portugal, reclamouno para
acompañalo ao Rácing de
Santander. En Cantabria, o
galego logrou facerse cun
lugar no centro da zaga e o
seu concurso ten moito a ver
coa excelente xeira dos verdibrancos.♦

O mal xogo do Celta na casa baleira Balaídos

Acabou o feitizo do Deportivo?
CÉSAR LORENZO GIL
Por que Joaquín Caparrós
alerta da posibilidade de descenso? É só unha estratexia para conseguir fichaxes en xaneiro? A vitoria do Celta en Riazor non anima unha afección
cada vez máis allea a Balaídos.
O Deportivo pásao mal. A súa imaxe abafada atacando sen sentido
contra un Rácing de Santander con
só nove xogadores que apenas sentiu a porta incomodada fixo saltar o
propio adestrador branquiazul, que
cortou de raíz calquera veta de optimismo a respecto das posibilidades do seu equipo e aínda máis,
meteulles o medo no corpo aos
afeccionados agoirando dificultades para manter a categoría. Como
é iso posíbel? ¿Un equipo que empezou a tempada con solidez e ánimos xa se esgotou tan rapidamente, simplemente porque en tres partidos non conseguiron a vitoria?
En realidade, o lamento de Joaquín
Caparrós é máis ben un chamado
ao presidente, Augusto César Lendoiro, para que abandone a teima
de vender toda a graxa da balea
(Jorge Andrade podería marchar en
xaneiro e volve haber ofertas por
Fabricio Coloccini desde Arxentina) e faga o posíbel por contratar
un dianteiro centro nato no mercado invernal. Pero o propio Caparrós sabe que iso é imposíbel, que
o club non ten cartos e que precisa
vender para aforrar os enormes salarios dos xogadores máis gorentosos para o mercado. Só poderá aterrar en Riazor algún goleador sudamericano, asiático, ex soviético
ou africano que quede libre co
cambio de ano. E, normalmente,

ese tipo de xogadores, non son os
máis idóneos para se responsabilizaren da faceta goleadora dun club
de primeira división. Outra posibilidade pasa por lograr a cesión dalgún dianteiro que non conta para o
seu actual equipo, o que tamén dificulta que “explote” a vea goleadora así da noite para a mañá.
E se Caparrós sabe todo iso,
por que se laia? En resume, porque
non quere enganar a ninguén e prefire que as cartas estean sobre a
mesa, para coñecemento xeral da
afección. O Baby Dépor é unha
aposta moi arriscada, un experimento que nunca se fixo en primeira división (o Celta ou o Sevilla acometeron profundas reconversións no pasado, pero sempre
na segunda división, onde o nivel
competitivo é francamente menor)
e que obriga a todos os implicados
no club a un sobreesforzo terríbel
para mitigar as súas eivas cun xogo
colectivo o suficientemente forte
como para compensar esas deficiencias en postos tan primordiais
como a devandita dianteira. Se finalmente o experimento fracasa,
Caparrós xa ten as mans lavadas e
todos saben de quen é a culpa: dunha directiva que se lembrou tarde
de que estaba vivindo por riba das
súas posibilidades e quixo retellar
talvez demasiado tarde.
O problema desta “sinceridade” é cómo a asumirán os xogadores. Son novos e teñen ganas de
mostraren valía para teren futuro
na máxima categoría. Hai que pensar que moitos deles xa teñen unha
idade “límite” para entraren no circuíto profesional deica á súa retirada deportiva. Joan Verdú ou Cristian Hidalgo ou Rodri, por exem-

plo, precisan un plus de motivación e entrega porque de non ser
pola aposta deportivista posibelmente penarían na segunda división B. Mais a mocidade, neste caso, ten dous grandes perigos. Por
unha banda, estes xogadores non
están afeitos aos problemas que
xorden nunha competición como a
Liga. Cando un partido se complica, cando o equipo contrario usa
armas psicolóxicas sobre o céspede ou o árbitro ten o día negro,
quen ten a experiencia para guiar
os seus compañeiros? O Deportivo
tiña un futbolista excelente nesa tarefa, Pedro Munitis, pero cobraba
moito e agora triunfa en Cantabria.
Por outra banda, no caso de
que o Deportivo non logre recuperar o rumbo, todos estes xogadores, chegados de fóra, serán os primeiros en traballaren para si. Xa
non está Fran para dar un berro e
apelar ao sentimento deportivista.
Xa non queda máis galego ca Iago, o futbolista de “cota” que ficou
no vestiario por aclamación popular, mais sen poder nin influencia.
Balaídos fica tan lonxe
Tan perto da táboa clasificatoria
pero con problemas totalmente
diferentes está o Celta. O equipo
vigués mantén a fortaleza que o
levou a Europa a tempada anterior pero só fóra da casa. Ollando o partido diante do Mallorca,
compróbase que ese espírito de
equipo brilla lonxe de Balaídos:
os célticos teñen vontade de xogar ao fútbol e usan a intelixencia para atacaren e defenderen
cando corresponde. Xa o explicou o adestrador Fernando Váz-

quez para o Faro de Vigo: “Fóra
da casa remontamos un 2-0, na
casa acabariamos perdendo 3-0”.
Para explicar que en Vigo non
haxa nin forza nin a tan sonada
“actitude” hai que pescudar na relación da afección que se achega a
Balaídos co Celta de Vázquez. O
descenso supuxo unha creba na
masa social celeste. A xeración
que se fixera socia cando o Celta
asombraba en Europa abandonou,
cambio de hábitos para os domingos á tarde. O número de socios
aumentou co ascenso pero non a
asistencia de público. Está claro
que é moi complicado cambiar de
hábitos, máis se existe unha percepción, irreal pero asumida por
moitos, de que o Celta de Vázquez
maltrata o balón, aburre a xente e
aínda por riba irrita os afeccionados. Ese tópico pervive nunha parte da bancada, que asubía sempre
o adestrador faga o que faga e que
lle berra simplemente por asomar
a cabeza cada vez que Canobbio
ou Nené fallan un pase.
Ese estrés, por extensión, paraliza o equipo. Faino suar frío cando
xoga na casa e actúa coma un lastre do que só se conseguiu librar o
día do Valencia (e aínda así sufriuse para lograr a vitoria, igual que
sucedeu contra o Fenerbahçe).
Como evitar ese medo? Mentres o público vaia a Balaídos a
se incomodar, a tensión non desaparecerá. Pero un xeito doado
de que a afección se tranquilice é
o acerto. O Celta ten moitas ocasións de gol, crea moito xogo e
só precisa efectividade. Co marcador a favor, as cousas vense
doutra maneira e os nervios teñen menos onde rillar.♦

Rubén González Rocha
Defensa central.
Santiago, 29 de xaneiro 1982
1,87 m / 75 kg
Rácing de Santander

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

Capi
Murcia

Cabanas
Colonia
Xulio Álvarez
Numancia
Losada
Valladolid

Rubén
Santander

Fuentes
Ponferradina

Oubiña
Celta
Iago
Deportivo
Nacho Novo
G. Rangers

Suplentes:
Diego López (R. Madrid) (p.s.)
Borja (Valladolid), Viqueira (R. Huelva),
Couñago (Málaga)

Unha carta de Castelao
en tempos de guerra
Cantos na maré
amplía proxecto
A partir 11 de decembro Pontevedra acolle
Cantos na maré, proxecto que este ano amplía contidos e duración. En diferentes espazos da cidade desenvolveranse conferencias
a cargo da escritora portuguesa Hélia Correia, dúas exposicións fotográficas, obradoiros e a presentación do documental Cabo
Verde Sabí (A muller e a terra, o home e o
mar) de Manuel Maseda. Cantos na maré.
Mulleres na lusofonía celébrase o sábado 16
no Pazo de Cultura tendo como convidadas a
Dulce Pontes, Uxía, Ugia Pedreira, Luanda
Cozetti, Eneida Marta e Amália Muge.♦

Lorenç Soler medalla
do Audiovisual
O director de cine e realizador de televisión
Lorenç Soler recibiu a medalla de Ouro que
concede a Academia Galega do Audiovisual para salientar o traballo dun profesional. A entrega da distinción tivo lugar no
marco da cea de socios, un evento xa tradicional nesta institución. María Bouzas, presidenta da Academia, salientou de Soler o
labor e a participación no audiovisual galego. Con este acto púxose fin ao Foro Academia Aberta 06, celebrado na sede do
CGAI na Coruña, e que este ano tivo como
eixo temático a cinematografía dixital.♦

Morreu
Bonifacio Borreiros
O ex director xeneral de Cultura e ex deputado socialista, Bonifacio Borreiros Fernández (Ferrol, 1953), morreu o pasado 5 de
decembro, na Coruña. Borreiros formou
parte do grupo directivo da Consellería de
Cultura que encabezou Alfredo Conde no
ínterin do goberno presidido por González
Laxe entre 1987 e 1989. Despois desa etapa
seguiu como deputado, para adicarse despois ao traballo municipal, sendo primeiro
tenente de alcalde no goberno municipal encabezado polo nacionalista Xaime Bello. As
loitas internas nos PSOE ferrolano saldáronse coa súa marcha do partido en 2003.♦
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istral volve estar na rúa. A revista poética que edita habitualmente o Concello de Lugo chega ao
seu número nove con traballos de
50 poetas. Nas páxinas da publicación hai tanto lírica de veteranos escritores como de novos creadores, caso de Xosé
Luís Calvo. Xistral diríxea Camilo Gómez
Torres e conta no seu consello de redacción
con Luz Pozo Garza, Marica Campo, Olga
Novo e Claudio González Fer. De letras a

X

música. O grupo Stereotipos gañou o I
Certame Novaxove Music, que convoca o
portal xuvenil www.novaxove.com, de
Caixanova. Stereotipos fíxose co premio
final tras unha gala en Compostela na que
se impuxo aos grupos The Blows, Los
Marcianos e Cornelius. Este grupo gravará
o seu primeiro disco e logo realizará unha
xira por Galiza e o Estado español. Na páxina web convocante pódense escoitar todos
os temas dos 69 grupos participantes.♦
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A Fundación Galiza Sempre resgata un texto
inédito de Castelao escrito en plena guerra
A carta a Rodolfo Prada retrata
a catástrofe da represión para o futuro político de Galiza
A.N.T.
A Fundacion Galiza Sempre vén de apresentar a publicación “A represión sobre o nacionalismo galego en 1936. A esperanza frustrada”, na que se recolle unha carta inédita de Castelao que retrata o
drama humano e político que supuxo o golpe militar e a represión,
logo de Galiza alumear a esperanza coa aprobación do Estatuto.
Aproveitando o 75 aniversario
da constitución do Partido Galeguista, a Fundación Galiza
Sempre presentou en Pontevedra unha serie de actos e proxeccións que vai levar adiante
nos próximos meses para divulgar os efectos do golpe de
1936 sobre o nacionalismo galego. Amalia Bóveda, Xosé
Manuel Beiras, Xusto Beramendi e Avelino Pousa Antelo,
acompañados da delegada da
Consellería de Cultura, Marta
Souto, e o alcalde de Ponteve-

dra, Miguel Anxo Fernández
Lores foron os encargados de
intervir neste acto que forma
parte dun proxecto máis amplo.
Xabier Macías, director xerente de Galiza Sempre anúnciao
como “parte do Ano da Memoria, pero buscando explicar singularmente como se produciu a
represión sobre o nacionalismo
galego e que efectos tivo sobre
a continuidade dun proxecto
ideolóxico que levaba noventa
anos crecendo e viña de culminar coa aprobación do Estatuto

de Autonomía en 1936 cun plebiscito de apoio masivo. É claro que o golpe e a represión ía
contra todos os demócratas, pero a idea nosa era explicar os
efectos que tivo sobre a evolu-

ción política do país”.
O proxecto non se cinxe só
a esta publicación, tamén incluiu a elaboración dun audiovisual “falamos con diversas
institucións e contactando coa
Fundación Castelao faláronme
dunha serie de cartas que tiñan
e permanecían inéditas, a
maior parte delas dirixidas a
Rodolfo Prada”. A Fundación
Castelao, que estuda unha futura publicación de todos os novos textos, autorizou a Xabier
Macías para dar ao prelo un
dos textos [ver recadro], que se
pode situar escrito a primeiros
de 1937. Nela Castelao refírese
aos seus curmáns, “que quero
tanto como si fosen irmáns
meus”, que finalmente foron
mortos en Vigo, cando estaban
prestos a fuxir no bou Eva e a

inminente publicación dun dos
seus álbumes de guerra polo
Ministerio de Propaganda.
O audiovisual elaborado
para a ocasión inclúe extractos
de entrevistas con Paco del
Riego, Lois Tobío ou Avelino
Pousa Antelo, cedidos para a
ocasión por Xan Leira. “Desde
xaneiro –informa Macías– faremos máis actos coa mesma
estrutura que o de Pontevedra:
proxección e presenza de protagonistas e historiadores. Iremos a todos os lugares onde
nolo reclamen”.
A publicación recolle textos
de Beramendi e Beiras para explicar as circunstancias históricas e políticas nas que se produciu o golpe militar de 1936 e o
que supuxo para o evoluír do nacionalismo galego.♦

‘En Galiza mataron a flor dos Partidos
que se dispoñían a construir unha nova Patria Galega’
Sr. Dn. R. Prada [Rodolfo Prada]
Meu querido irmán:
Recibín a súa carta. Non lle nego que me causou unha gran preocupación. Ese irmán que se queixa dende Portugal non di verdade, nin está convencido da
nosa misión histórica, quero decir da misión que nos
cadrou realizar aos galeguistas nesta guerra e nesta
revolución. Estou seguro de que Bóveda somentes se
queixaría da nosa inactividade. Ten de saber Vde.
que eu non falei máis que unha vez na Radio, dispois,
moito dispois de seren asesiñados os nosos mellores
irmáns; dispois de saber eu que os mártires galegos
contábanse por miles. ¿En qué puido perxudicar o
meu discurso a sorte dos que aínda vivían? Falei da
Galiza mártir en ton dorido e afirmei que a nosa Terra sería, pese ao martirio, un dos baluartes do réxime que esta catástrofe vai construir. Creo que o meu
discurso foi reproducido por algún periódico bonaerense. Creo que o publicou “España republicana”
(¿non se chama eisí o orgao dos republicáns dahí?)
Convén que o lean e que me dean o seu parecer,
amén de escribirlle a ese irmán refuxiado en Portugal
para que abandone as súas facultades de novelista.
Non; eu falei unha soia vez porque fun invitado pola Generalitat e nin falei de Lustres Rivas nin de ninguén. Esa afirmación de que eu falo de vez en cando
dende a Radio-Barcelona é completamente falsa e o
feito de afirmar que os meus discursos están prexudicando aos que aínda quedaron con vida, revela que
o tal irmán non vive esta guerra. Tamén pode ocurrir
que os feixistas necesiten un pretesto para matar xentes e que cando non-o teñen o inventan. De todos xeitos resulta inocente, por non decir outra cousa, o creer que uns discursos meus poidan servir de esplicación aos crimes que se cometen na nosa Terra.
E dispois de saber que son falsos os informes dese irmán, que non escribe en galego, e saber que en
Galiza mataron a flor dos Partidos que se dispoñían a
construir unha nova Patria Galega ¿Qué podemos facer? Traballar canto poidamos polo triunfo dos nosos
ideaes, sen reparos sentimentaes. Déixense, pois, de
miramentos inutiles e traballen abertamente e craramente pol-o trunfo da República democrática. De ou-

tra maneira para nada serviría o sagrificio dos nosos
mellores homes, que morreron pensando seguramente que nós habíamos de vengalos e de realizar os ideaes que eles mantiveron.
Pensen que agora é cando nós debemos dar fé de
vida para ter dereito a eisixir a recompensa que Galiza merece. Temos o Estatuto presentado e necesita-

mos homes que reclamen a súa aprobación. Estes homes somos nós e necesitamos contar non somentes
cos méritos persoales que nos corresponde senón tamén cun pobo que pensa como nós. Galiza está
amordazada e morta; pero as colonias galegas de
América deben actuar de tal xeito que a súa actuación fira os ouvidos do Goberno da República. Pensade que Galiza xa non conta con homes capaces de
falar por ela o día da Libertade. O pobo non fará máis
que vengarse e matar a todol-os asesinos; pero aqueles homes que podían dirixir ao pobo están mortos
xa. Non quedamos en pé máis que os galegos que andamos pol-o mundo e non
seríamos dinos de chamarnos galegos se non axudásemos con todol-os nosos folgos ao trunfo de guerra.
Non podemos, nin debemos ter outra preocupación
agora. Eso valeranos o trunfo dos nosos ideaes.
Hoxe rematei as estampas que o Ministerio de
Propaganda me vai a editar. Estaría eu lucido que
non-as publicase por temor co sofrimento da retaguardia de Galiza. Non, non e non. Estou seguro de
que ninguén sofreu e sofre tanto coma min; teño alá
duas irmáns e miña nai e dous curmáns que quero tanto como si fosen irmáns meus. Pois ben; dixéronme
que están vivos e non por eso deixarei de cumplir co
meu deber de galeguista. Si me matasen a familia tamén mataron a Casal, a Bóveda, a Víctor, Leuter, etc.
Xa sei que Vde non me acusa nin me aconsella
doutro xeito; pero eu, que non podo batirme na guerra
nin puden dar a vida como outros ¿qué vou facer? Ben
pouco fago certamente e doime que un novelista pense
que o estou perxudicando. Estou seguro de que un vasco non pensaría desa maneira.
Esa Delegación debe traballar mais que a Embaixada mesma e de todo deben darme novas para que o Goberno seipa que aínda quedan galegos.
Fai algúns días que lle escribín a Búa.
Apertas para todos e para Vde unha moi forte de
seu irmán.♦
CASTELAO
Carta inédita que ven de dar a coñecer
a Fundación Galiza Sempre e cuxo orixinal custodia
a Fundación Castelao.
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Amadeo na
Gulbenkian
RAMIRO FONTE

Portas abertas ao galego nas Portelas

A

I Xeiras de Lingua e Cultura Galegas en Lubián

Gulbenkian, unha das
máis importantes
fundacións culturais europeas, celebra o seu medio século de vida. Caulouste
Gulbenkian, un armenio errante
orixinario da Capadocia,
chegou a Lisboa nun deses
anos marcados pola guerra
mundial, concretamente no 42.
O magnate buscaba unha pasaxe de barco para Norteamérica,
onde pensaba atopar un destino
máis confortable para el e para
a súa colección de arte. Posuía
a cidadanía británica, pero non
estaba moi ben visto polos
ingleses, debido á súa
colaboración co réxime de
Vichy. O home ficou embarrancado en Lisboa. Coma un gran
transatlántico que levase as súas bodegas cheas a rebordar de
tesouros artísticos. Nun hotel, o
Avis, que proxecta as sombras
dos edificios mortos mesmo
nas xanelas do apartamento
en que habita este ventureiro
cronista. Ningún historiador
nin eséxeta de don Calouste
resolveu a ciencia certa estes
enigmas: ¿por que ficou en
Lisboa esta colección?; ¿por
que o millonario non tomou
un barco?
Amadeo de Souza Cardoso
é o artista escollido para
protagonizar a grande
exposición coa que a Fundación
Gulbenkian celebra o seu
aniversario. Trátase dun deses
eventos culturais, que dan a medida do que a institución significa na vida cultural portuguesa.
A obra do extraordinario pintor
amarantino é antologada con rigor, contextualizada no seu tempo histórico, situada nunha
encrucillada estética. En pouco
tempo (morreu en Espinho en
1918 con apenas 31 anos) Amadeo deixou unha obra
considerable e diversa, que
sobrepasa amplamente o ámbito
do cubismo, escola na que chegou a militar con total
convicción. Des que me encontrei por vez primeira, haberá
disto máis de quince anos, cos
cadros de Amadeo en
Amarante, téñolle moita lei. Paréceme o máis lírico, popular, e
alegre do tódolos pintores cubistas. É un pintor moi parisino e
moi portugués, dirán algúns, pero eu amo nel, como noutros artistas, o seu localismo universalista. Debaixo das xeometrías
dos seus cadros viven as
paisaxes, os tipos, os costumes
do noroeste peninsular. O que
representa Camilo na gran
novela europea do XIX
represéntao Amadeo na gran
pintura cosmopolita das vangardas do XX. As cores do pano
das mulleres campesiñas, o cromatismo do galo de Barcelos, as
pinceladas da ceránica popular,
os ambientes das novelas do
Miño, todo isto asoma na obra
de Amadeo. Se cadra por iso
pinta sempre naturezas vivas.
Incluso naqueles casos en que o
xénero se denomina naturezas
mortas. Por certo, na exposición
botei en falta un Picasso e un
Braque. Para comparar.♦

XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ
Cuns encontros festivos celebrouse que o galego poderá
ser aprendido nas Portelas
(Castela e León). Unha lingua
aínda moi viva na comarca
loita polo seu recoñecemento.
A lingua galega, a que se fala
nos concellos zamoranos da
Portelas (Porto, Pías, Lubián e
Hermisende), poderá contar por
fin con vía libre no colexio Tuela-Bibey. Os rapaces destes concellos non terán que despedirse
da lingua que lles aprenderon os
seus pais. Un triunfo polo que
leva anos traballando Felipe Lubián, académico correspondente
da RAG, deputado do Parlamento de Castela e León e principal artífice do acordo entre a
Junta desta comunidade e a
Xunta de Galicia, que fai posible o ensino do galego no Bierzo e, agora, nas Portelas.
As I Xeiras de Lingua e Cultura Galegas que se desenvolveron en Lubián, organizadas pola
Asociación Xente Nova e pola
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo,
puxeron de manifesto que non
hai razón para que o galego non
entre na escola que atende os 13
alumnos de primaria destes concellos. No encontro, patrocinado
polo Concello de Lubián e pola
Xunta veciñal de montes, houbo
un debate no que participaron a
secretaria xeral de Política Lingüística, Marisol López, Santiago Cid, inspector da Consejería
de Educación da Junta, a directora do colexio de Lubián, Sonia
Rivero, o xefe do departamento

Anxo Angueira, á dereita, intercambia agasallos con Felipe Lubián.

de lingua castelá do IES de Puebla de Sanabria, José Jesús Cruz,
e o propio Felipe Lubián. Tanto a
representante da Xunta como o
inspector da Junta amosaron a
vontade de favorecer a pluralidade lingüística e facer posible que
a lingua galega forme parte do
ensino nas Portelas.
Os pais dos alumnos están de
acordo con que se imparta en lingua galega unha hora semanal de
Coñecemento do Medio e o feito
de que dúas das tres profesoras do
colexio de Lubián sexan galegas
achaira a entrada da lingua propia
da bisbarra nunha escola onde ata
agora estivo vetada. O debate estivo moderado polo profesor da
Universidade de Vigo Xosé Enrique Costas, que recoñeceu como “perfecto” o galego das Portelas e celebrou que a lingua
ache agora recoñecemento.

Homenaxe
ao ‘médico dos pobres’
As Xeiras culturais das Portelas
tiveron como acto central a homenaxe a Manuel Fábrega, médico ourensán asasinado ao comezo da guerra civil, por acoller
na súa casa o xeneral García Gómez Caminero, que pasou por
Lubián en dirección a Portugal,
logo de tentar parar a rebelión
dos militares en León e Galicia.
Segundo lembrou nun emotivo discurso a alcaldesa de Lubián,
Teresa Silva, a Fábrega coñecíano
como “o médico dos pobres” porque atendía debalde aqueles veciños que non lle podían pagar.
Da represión nas Frieiras e
nas Portelas, e da figura do médico Manuel Fábrega falou en
Lubián o actual director provincial do SERGAS en Ourense, Da-

vid Simón Lorda, autor de diversos traballos sobre represaliados
en xeral e sobre os represaliados
do colectivo médico en concreto.
Angueira e o xogo dos paus
Nas xeiras culturais das Portelas
houbo ademais dúas partidas de
bolos entre unha parella da comarca encabezada por Felipe
Lubián e outra do Val de Manselle, liderada polo escritor Anxo
Angueira. Ademais de mostrar
moi boas maneiras para facer
brincar os paus de carballo arrebolando a bola de torgo de breixo, Angueira explicou como o
seu primo e compañeiro de partida, emigrante retornado, implantou o xogo na Arxentina e recuperouno en Manselle, no val de
Padrón. Aí serán as partidas de
desempate. Con bolas de buxo.♦
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Saíndo da gaiola

A internet como protagonista
Spam, de Francisco Castro, recibiu o premio Blanco Amor
Título: Spam.
Autor: Francisco Castro.
Edita: Galaxia.

Hai tempo que se vén agardando
a grande novela de internet. Nas
poucas décadas transcorridas
desde o seu nacemento, a arañeira convertiuse nun novo soporte
para a expresión artística e literaria, e tamén nun potente axente
dinamizador tando da creación
como da edición e, por su- O discurso,
posto, da difusión. Isto é in- iniciado
c o n t e s t á b e l . preto da
Mais non fica comedia de
todo niso senón situación,
que propón un desemboca,
novo (relativi- xa contra
zando o nece- o remate
sario,
como
sempre
que da novela,
disto se fala a nun thriller
propósito da li- vertixinoso.
teratura) tipo
de comunicación, no cal o xogo de textos expandidos en hipertextos supón
un acto lector diferente do tradicional. Na literatura materializada en soporte de papel este tipo
de lectura non resulta de todo
novo, xa na Biblia, se non se
quere ir máis lonxe, se poden
atopar textos que se decodifican
mediante este tipo de lectura; e
na literatura oral, manifestacións
como os proverbios, as sentenzas, refráns e inclusive os chistes
observan un proceder similar. De
aí que os microcontos e microrelatos (o que vimos chamando
literatura mínima) achen en internet acobillo axeitado ás súas
esixencias basilares: brevidade
formal e intensidade semántica.
Polo momento son as expresións
literarias que mellor se aproximan á linguaxe do imperio dos
tres w, aínda que resulta complexo cuantificar a súa influencia
nelas. Circunscribíndonos á prosa, pois que na poesía teriamos
qu falar da adición de rcursos extraliterarios (efectos sonoros) ao
proceso de creación e lectura.
Na novela, ese xénero no que
cabe todo (ou case todo), a influencia da internet aínda non
trascendeu as fronteiras do eido
temático. En discursos Se buscabas un deus (Xabier Quiroga)
pode observarse certo achegamento a fórmula do hipertexto
(Atuado na braña, como hipotexto de Se buscabas; mesmo os
poemas de Celso Emilio citados
poderían considerarse como tales), mais non deixa de ser moi
morno. Polo momento temos
que conformarnos con novelas
como a que hoxe traemos a estas
páxinas, Spam, pola que Francisco Castro foi galardonado co
Blanco Amor na convocatoria de
2005. E non hai moitas nas que o
centro temático sexa este novo
medio de comunicación, que

Francisco Castro.

ofrece inmediatez e simultaneitade na decodificación e creación como ningún outro. Que xera adición nos utentes e modifica
as súas pautas de conduta habituais, dando lugar á aparición de
individuos desentimentalizados,
que só saben ver a vida a través
de fiestras virtuais e teñen serios
problemas de socialización.
Un deses individuos é Gómez, o pouco humano Xefe de
Recursos Humanos d´A Empresa, factotum da súa actual boandanza e man dereita do Director
Xeral, que adoito visita páxinas

PACO VILABARROS

pornográficas na rede para deixar de sentirse só, que observa a
vida obsesivamente a través de
webcams e vídeos e fotografías
dixitais. Certo día preséntaselle
un problema, alguén, na internet, deixa mensaxes ofensivas
para o Director Xeral, dicindo
cousas como que o Director a
ten pequena ou que vai de putas.
Gómez non sabe resolvelo, actúa con lóxica empresarial, a lóxica empresarial que di que nestes casos hai que actuar con rapidez e firmeza aínda que non se
estea seguro de que esa sexa a
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solución axeitada.
A novela nace así preto da
broma, da broma pesada contada por un narrador desenfadado
que sabe ser irónico, que ten
graza, e esa é a súa principal arma á hora de manter a atención
do lector. Nace así e mantense
así, nese ton, durante bastante
tempo, a trama non recrúa nin se
resolve, é tempo para que o narrador afonde na configuración
das personaxes, porén isto acontece en moi pouca medida posto
que foron concebidas, de inicio
como monicreques nas mans
dun narrador omnisciente e omnipresente, máis como obxectivos descriptivos que como
axentes narrativos. Personaxes
que se moven e establecen un
círculo pechado de relacións que
non ofrece excesiva marxe de
manobra. Saliéntase que a personaxe mellor tratada quizais sexa Helena, o obxecto dos desexos sexuais de Gómez e a única
compaña de que dispón.
Esa marxe de manobra, porén, será abonda en canto o narrador ache, por fin, solución á
trama desencadeada. Unha solución que sorprenderá o lector.
Que reconduce aquel discurso
iniciado preto da comedia de situación facéndoo desembocar,
xa contra o remate da novela,
nun thriller vertixinoso no que
semella non se esgotará nunca a
capacidade de sorprender (ao
lector e ao incauto Gómez). Aí,
só aí, e sen alzar moito a voz, se
pode dicir que xoga co hipertexto. É o mellor momento dunha
novela que debe facer reflexionar o lector: o contacto humano
xera uns valores que nada virtual (por moi perfeccionado que
estea) é capaz de suplantar. Parella a esta reflexión, e simultaneamente, ofrécese outra da que
son albo a sociedade e pensamento neoliberal, tan cínico, tan
hipócrita, un monstruo que devora sen cesar os mesmos peóns
que no taboleiro da vida o fixeron avanzar até onde se atopa.
E, xa que con reflexións estamos, non quixeramos rematar
estas liñas, ainda que o que expoñamos en diante deba ser aplicado non só a esta novela e a esta editorial, sen mentar que xa
imos indo bastante cansos de
que cada novo produto que sae
do prelo nolo queiran presentar
como algo que racha co discurso
literario habitual, coma se fose
marcar un antes e un despois na
nosa historia literaria. Vén sendo prática abondo reiterada. Por
máis que todo o mundo entenda
que isto non é máis que unha estratexia para incrementar (ou
non perder) vendas, deixa en entredito os mesmos produtos que
trata de enxalzar e afecta á credibilidade do sistema.♦
XOSÉ M. EYRÉ

O ladrón de paxaros, con texto de Paco López-Barxas e
ilustracións de Chus Ferrín,
conta a
historia
dun meniño bastante soñador
que unha
noite recibe da súa
almofada
unha proposición alucinante: saír voando para
libertar todos os paxaros que
dormen en gaiola na cidade.
Mais a policía non vai permitir que tanta ave voe libre polas noites. Edita Baía.♦

Letras xermanas
Factoría K publica dous novos
libros pensados para os máis
cativos, orixinalmente publicados en alemán. Co
dedo no
nariz, de
Daniela
KulotFrisch, relata a historia
dun elefante,
unha ra e unha ratiña que
non entenden
por que non lles
deixan meteren o
dedo nos fociños.
Cans de ribeira,
de Katja Gehrmann, narra o
conto de Manchas, un can que
se vai perder na praia e terá
que vivir moitas aventuras.♦

Baile de insectos
Ir dunha laranxeira a un limoeiro non parece unha viaxe
moi complexa, mais se pensamos coma un insecto, a cousa
cambia.
Nese
traxecto
comeza a
historia
d’A viaxe
das
bolboretas,
de Paula
Carbonell
con debuxos de Chené, que
agora edita Oqo. O fantástico
mundo dos bechos máis
pequenos e o milagre do nacemento das bolboretas.♦

Laura e os cans
Agustín Fernández
Paz escribe
Querido inimigo, unha historia para nenos
de oito anos ou
máis, editada
por Rodeira na
colección
‘Tucán’. Laura é
unha nena que
lles ten medo a
todos os cans. Mais un día no
seu edificio vai vivir unha
familia nova, con dous fillos e
un can. Laura vaise facer amiga
dos rapaces. Como estar con
eles sen tropezar co cadelo?♦
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Un descenso aos infernos da conciencia
Martin Amis reflexiona sobre a violencia e a responsabilidade moral
Título: A casa dos encontros.
Autor: Martin Amis.
Edita: Galaxia.

Dende a súa primeira novela –e
xa van alá máis de trinta anos–,
Martin Amis asentou unha firme
reputación coma dinamitador de
convencións e provocativo enfant terrible das letras británicas;
mais tamén coma un dos seus
máis eminentes estilistas e coma
cáustico e descarnado comentarista social, portador dun velenoso nivel de sarcasmo. Malia a
súa innegábel propensión ao exceso, non cabe dúbida de que estamos ante un autor sempre interesante que non titubea á hora de
asumir riscos e elevar un pouco
máis as súas apostas literarias, de
xeito que a súa exploración dos
aspectos máis sombríos e viles
da sociedade veñen invariabelmente acompañadas dun xenuíno descaro narrativo que produce artefactos literarios, cando
menos, atractivos e intelixentes.
É certo que, en ocasións, a falta
de contención e o histrionismo
acaban ocultando as súas virtudes narrativas (como en Yellow
dog). Pero non é menos certo
que cando atina (penso en novelas como Money ou London
fields) consegue crear brillantísimas obras nas que describe á
perfección o Zeitgeist da fin de
século, o baleiro existencial subxacente baixo o desenfreo material da vida moderna.
A casa dos encontros, a súa
última novela, preséntanos un
Amis oportunamente medido na
súa exuberancia, menos dependente da pirotecnia verbal a que

Martin Amis.

nos ten afeitos. A súa escrita é
igual de inventiva que sempre,
pero máis disciplinada, mesmo
austera. A narración toma a forma das memorias dun octoxenario exiliado ruso, escritas durante o cruceiro que realiza polo río
Ienisei na busca do campo de
Norlag, onde permaneceu internado xunto co seu irmán máis
novo durante o Gulag. A historia
desencadéase a partir da reflexión sobre a relación con este
seu irmán e sobre o triángulo
amoroso cuxo terceiro vértice é
Zoia, unha moi carnal muller da
que ambos os dous se namoran.
Logo entramos na descrición
do que foron as súas vidas despois da súa liberación tras a
morte de Stalin. E, a seguir,
asistiremos ao desenlace das sú-

as andanzas na Rusia de Putin.
Non pense o lector que vai
atopar nesta casa dos encontros
unha novela sobre os excesos estalinistas –obviamente, algo diso
tamén hai, aínda que enmarcado
nunha reflexión máis ampla sobre
a violencia, que abrangue mesmo
a actual guerra contra o terrorismo. De feito, é na descrición dos
horrores do campo onde o autor
esvara cara á sobreactuación e
onde os admiradores do Amis
máis vitriólico pisarán terreo coñecido. A animalizada descrición
das distintas categorías dos habitantes do campo, por exemplo, ou
a demoledora escena do vixilante
que perdeu as mans tentando
prender un charuto.
Pero o realmente pertinente
desta obra é a meticulosa e pers-

picaz reflexión que Amis constrúe sobre a memoria e sobre a
responsabilidade moral. A viaxe
do narrador polo río Ienisei ten
o seu correlato naqueloutra descrita por Conrad no seu Corazón da escuridade, un periplo
que amosa o febles que son os
alicerces da civilización e os valores que a sustentan. Só que, se
na novela de Conrad, Marlowe
viaxaba para atopar ao terríbel
Kurtz ao final do camiño, a
quen descubrirá o protagonista
–e o lector– de A casa dos encontros será a si mesmo. Un
achádego non menos terríbel.
A través da reconstrución da
vida do narrador, coñecemos as
sucesivas acometidas do destino
que o transportan aos sucesivos
papeis de heroe de guerra contra
os nazis, vítima do Gulag e exitoso home de negocios non sempre limpos. E ao longo desta expedición a través da memoria, o
lector irá descubrindo a súa personalidade solipsista e –nun tour
de force moi típico de Nabokov,
destacada e confesa influencia
de Amis– un detallado e sorprendente proceso de desvelamento
dunha crúa verdade que cuestiona permanentemente as categorías éticas en funcion das que xulgamos a actuación dos nosos semellantes. “O carácter é o destino” cita Amis, igual ca George
Eliot citaba esta frase de Novalis
no seu O muíño xunta o Floss.
Mais tamén o contrario podería
valer, como ben se encarga de
lembrar Lev, o irmán menor do
protagonista: “Sabes o que nos
pasou, meu irmán? Non se limitou a ser un compendio de malas

experiencias... Todo iso era xeral, algo estándar. Un prêt-à-porter. Eu refírome ao destino feito
a medida. Deseñouse algo no noso interior que se combinou co
que xa había. Para cada un de
nós, de moitos modos distintos e
en contextos ben diferentes, ocorreu o peor de todos os posibles
resultados e houbo que pagar un
prezo”. Un recordatorio que desenmascara o modo en que a
existencia se ve condicionada
polas ilimitadas gradacións da
complexidade moral dos homes.
Os personaxes de A casa dos
encontros son figuras que camiñan sobre os restos dunha terríbel devastación e resulta obvio
que é precisamente por isto, para humanizar esa paisaxe, que o
autor introduce a historia de
amor, o triangulo amoroso que
funciona ao mesmo tempo coma
homenaxe á gran literatura, á
novela rusa do XIX sobre todo. E
é quizais aquí onde a novela ten
o seu punto máis débil: a distancia que impón a ferocidade da
prosa de Amis impide a empatía
coas súas criaturas, a identificación emocional cos protagonistas dunha historia que, doutro
xeito, conxelaría a alma polo
seu dramatismo.
Pero a unha novela non se
lle pode pedir o que ao autor
non quere dar. E na súa particular guerra contra o clixé literario, Amis logra con esta obra
unha novela poderosa cun personaxe memorábel. Un libro
tan pouco compracente como
contundente.♦
MANUEL XESTOSO

Que facer cun fillo albino?
Talía representa O merlo branco, de Cándido Pazó, fábula sobre o racismo
Título: O merlo branco.
Dirección: Artur Trillo.
Autor: Cándido Pazó.
Intérpretes: Marta Ríos, Toño Casais, Rosi

Barcala, María Ordóñez, Gustavo G. Dieste,
Dani Trillo, David Creus e Diego Rey.
Compañía: Talía Teatro.

O domingo 26 de novembro tivemos o pracer de acudir á estrea do espectáculo de Talía Teatro O merlo branco, con dramaturxia e dirección de Artur
Trillo sobre un texto de Cándido Pazó. O fermoso texto introduce a cuestión da identidade como conflito principal –o
señor merlo e a dona merla van
ter un fillo mais o merliño será… branco!, metáfora do imposíbel, un merlo branco– e xa
que logo o de pertenza ao grupo: se for negro sería un merlo
normal, un máis, o máis feliz
dos merlos, mais ao ser branco

precisa pertencer… a que grudesde a verborrea fácil e fapo?. Busca nas brancas gaivochendosa da cotorra –que lle
tas, nas branpretende ensicas cotorras, Cumpriría matizar un algo
nar a cantar ao
nas
tamén
merlo– á sen
brancas pom- máis as diversas coreografias e s c r ú p u l o s
bas mensaxei- e as presenzas das
gaivota que
ras, mesmo no personaxes, agás o voitre e non dubida en
dos esguíos e os merlos, que están
enganar a criarosados fla- francamente ben resoltos.
tura que di
mengos mais
axudar –faina
todo é inutil.
pescar os peiTodo o mundo se aproveita del,
xes que só ela come–, á preguimesmo o negro voitre pretende
za da pomba mensaxeira que
papalo, e non acerta atopar os
deixa o seu rol de funcionaria
seus. Até que o pai decide gaen mans do merliño á primeira,
ñar o premio que outorgan a
ao desprezo do flamengo por
quen atopar un merlo branco.
cuestión simple de tamaño.
A sinxela, colorista e efectiMomento trascendente cando o
va montaxe de Talía pon en esvoitre anda ás voltas do que se
cena personaxes ben armadas
supón cadáver do merliño, que
tanto do punto de vista da presen finar non está disposto a
senza escénica como do trabaservirlle de xantar. Se cadra
llo corporal e expresividade,
cumpriría matizar un algo máis

as diversas coreografias e as
presenzas das personaxes, agás
o voitre e os merlos, que están
francamente ben resoltos.
As rápidas transicións de
personaxes a músicos e de músicos a narradore; a presenza
dos músicos en escena con
multitude de aparellos para realizar efectos sonoros; as cantigas e as máscaras lémbrannos a
estética de commedia dell’arte
tan próxima ao bon facer tanto
de Pazó como do axudante de
director Avelino González no
seu grupo Ollomoltranvia que,
por certo, xa levaran O merlo
branco a escena hai tempo,
aínda que quen escribe non tivo oportunidade de contemplar
aquela montaxe.
En definitiva, un lindo espectáculo coral, ben resolto
tanto nos aspectos de direc-

ción, como actorais e técnicos
que sen dúbida se irán perfilando a medida que medre o número de funcións e vaia rodando polo país adiante.
Un punto e á parte para o espazo escénico no que acontecerá esta III Mostra de Teatro de
Malpica de Bergantiños. O escenario, baixo de teito, é porén
moi alto a respecto do patio de
butacas (¿?), o que afasta e enfría definitivamente o público.
É ben certo que non se poden
crear espazos multidisciplinares
sen un bon traballo de deseño e
dotación de materiais. O patio
de butacas de Malpica é máis un
salón de baile deserto, mesmo
estando repleto de público como aconteceu na estrea d’O
merlo branco de Talia Teatro.♦
PACO SOUTO
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Nº 171. Xullo-setembro 06. Prezo 12 euros.
Dirixen: Vítor F. Freixanes / Henrique Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Allen volve facer o que sabe
Scoop, unha posta ao día da vea cómica do neoiorquino
Título: Scoop.
Dirección e Guión: Woody Allen.
Intérpretes: Scarlett Johansson, Woody

Allen, Hugh Jackman e Ian McShane.
Nacionalidade: EE UU - Gran Bretaña,
2006. Comedia.

Prosegue a etapa londiniense de
Woody Allen. De feito, o cineatsa neoiorquino xa está a rodar o
seu terceiro filme na capital británica con Colin Farrell e Ewan
McGregor, e prosegue, dirán algúns, cun paso atrás. A moitos
allenianos sorprendeunos a unanimidade das loas suscitadas polo seu anterior traballo, a maxistral Match point, básicamente
pola orixe allenófoba de boa
parte dos para- Scarlett
béns que esta- Johansson
ba a recibir. As aspira
cousas volven a emular
ao rego coa no- os clásicos
va
entrega pero
anual do director, unha Scoop queda en
( E x c l u s i v a ) traspapeque para moi- lada rémora
tos dos que ga- da peor
baron o cam- Mia Farrow.
bio de rexistro
da highsmithiana Match point resulta un retorno rutineiro aos tempos das
comedias sen pretensións de finais da década do 1990, A maldición do escorpión de xade,
Small Time Crooks, Un final
made in Hollywood e demais.
Desta volta a protagonista é
Sondra Pransky, unha estudante
norteamericana de Xornalismo
que se atopa en Londres visitando uns amigos high class émulos dos protagonistas da anterior
fita de Allen. As similitudes canto a retrato social de Scoop con
Match point son numerosas e
agradecidas para os que xa estaban cansos de tanto intelectual
neoirquino de clase media-alta
con problemas de parella. Nun
espectáculo de variedades, no
que Allen se presenta como o
prestidixitador Sid Watermann,
a Sondra aparéceselle a pantasma dun afamado xornalista político que lle fai entrega da exclusiva á que alude o título e que el
xa non poderá publicar –o Washington Post aínda non abriu sucursais na lagoa Estixia. A partir
de aí comezan os enredos e as
leas, os xogos de enganos e aparencias e mesmo un psicópata,
émulo de Jack o Destripador,
que se adica a asasinar mozas de
vivir alegre.
É ben certo que estamos perante un novo divertimento sen
pretensións de Allen que lembra
esa etapa, nomeadamente A
maldición do escorpión de xade
polo seu recurso á táctica do vodevil. Pero dunha banda, supoño, ninguén cun mínimo interese na obra do director de Annie
Hall e Manhattan debería ter
pensado que Match point ía supor unha verdadeira viraxe de

Xosé Neira Vilas, Xosé Luís
Axeitos e outros falan do
centenario da Real Academia
Galega. Inclúese tamén unha
entrevista co seu presidente,
Xosé Ramón Barreiro. Antón Álvarez explica o estado da
investigación oceanográfica
nas rías.
Henrique
Monteagudo entrevista o
sociolingüísta brasileiro Marcos Bagno.
Silvia Canabal, Manuel Gago e
Xosé López analizan a
evolución do fenómeno blog.♦

Carreiros
Nº 5. Novembro 06.
Edita: A.C. A Fervenza de Ouzande (A Estrada).

Scarlett Johansson e Hugh Jackman nun fotograma de Scoop. Abaixo, Woody Allen.

temón como non o supuxeron
no seu día episódicas excursións
en terreo alleo como Interiores,
Setembro ou Outra muller. Doutra banda, Allen executa desta
volta con máis convicción a súa
homenaxe aos clásicos da
Screwball Comedy, logra, por
así dicilo, unha estimábel reflexión culminatoria en forma de
recapitulación do que supuxera
esa etapa, polo que á espera do
que nos depare o futuro non vou
ser eu o que cargue agora contra
a nova película de Allen por
moito que se abrise a veda.
É posíbel que dentro dun
tempo nos sorpenda cun novo
thriller “alla Ripley” pero o
que tocaba este ano era un plácido retorno á seguridade das
augas ben coñecidas. Scoop pode ser un divertimento menor,
xa quedou dito, pero ao mesmo
tempo é, como dicimos, unha
atinada recapitulación sobre o
que foi a súa obra cinematográfica nos últimos lustros. Esa
obra tan deostada polo sector
allenófobo que se fixo forte a
medida que os seus incondicionais comezaban a mirar de esguello a progresiva banalización formularia das súas comedias, desertando en masa das,

recoñezámolo tamén, cansinas
loas de púlpito sobre todo o que
tocaba ese pequeno cineasta
clarinetista de profesión neoiorquino hipocondriaco.

Aggiornamento
Scoop cita directamente esas
comedias menores espalladas
periodicamente nas carteleiras
dos últimos anos que só parecían contentar o núcleo duro dos
seus incondicionais pero faino
dende unha óptica lúcida e autoconsciente que a converte en
colofón metacinematogáfico
de toda esa etapa. Que non
quede dúbida do sentido autoparódico dese Allen prestidixitador que repite mecanicamente trucos de vodevil reseso
diante dun patio de butacas absolutamente cómodo no seu rol
de público engaiolado nesta
nova fita. É máis, moitos dos
momentos máis acertadamente
cómicos de Scoop céntranse
nesas secuencias de teatro que
lles poderían dar fío a Pierre
Bourdieu, Guy Debord e demais teóricos para máis dunha
reflexión sobre o curioso efecto de duplo público cun Allen
acrobático autoparodiándose
fronte á audiencia interna do
filme no patio de butacas e a
externa na sala do cine. Pero
deixemos esas leas metalingüísticas e centrémonos nos
motivos que fan de Scoop unha
estimábel mostra do bo facer
de Allen malia todos os pesares, entre eles unha cargante
Johansson, esa rapaza que semella estar en todas as partes
nos últimos dous ou tres anos
cal émula feminina e WASP do
Ricardo Darín circa 2001.
As comedias menores do
Allen de finais da década do
1990 entroncaban cun certo
sentir clásico a través da tradi-

ción da Screwball Comedy, Scoop, xa o comentabamos, sublima esa relación, mesmo con citas directas en boca da propia
Johansson a heroínas do xénero
como Carole Lombard e a través dunha trama con McGuffin
xornalístico, tan do gusto do xénero na que Allen levanta o bo
da fantasía e da autoparodia
lembrádonos mesmo por veces
aos tempos dos Boris Grushenkos. Scoop vén sendo unha posta ao día do vello xénero na súa
variante de xornalista desquiciada cunha Johansson que aspira a emular os clásicos pero
queda en traspapelada rémora
da peor Mia Farrow, máis ou
menos o que lle acontecía a
Kenneth Brannagh en Celebrity,
onde non se acababa de distanciar dos tics máis superficiais
do Woody Allen personaxe.
Nesa descarada reciclaxe
do frenesí Screball –dende logo tan atinada, senón máis, que
a tan gabada homenaxe que Peter Bogdanovich orquestrara
hai xa unhas décadas co seu
Que me pasa doutor?–, nesa
reflexión autoparódica que
Allen pon en escena –nunca
mellor dito, co seu rol como
Sid Waterman, prestixitador– e
nunha linguaxe cinematográfica depurada e diáfana que
amosa a definitiva entrada de
Allen no canon clásico é onde
hai que buscar os valores desta
nova entrega do seu autor. O
resto son lerias e ganas de enterrar antes de tempo o vello director. Por certo, que se lles
serve de algo comentareilles
que había tempo que non vía
un auditorio escacachando da
risa cun filme de Allen como
con este último, penso, xa mo
dirán, que a nova vis autoparódica debe ter algo a ver.♦
XOSÉ VALIÑAS

As campás centran moitos dos
traballos deste número. Manuel
Castiñeira explica como se
usan as campás na liturxia eclesiástica. Emilio Insua explica o
sentido das campás na poesía galega.
Ademais,
inclúese
unha
entrevista
co poeta
Manuel Pereira Valcárcel. Dáse conta
tamén das actividades da
asociación durante os últimos
meses. Neste número colaboran
o flamante premio Merlín de literatura infantil, Agustín Agra,
Paco de Roque e o académico
Francisco Fernández Rei.♦

Infoxove
Nº 8. Decembro 06.
Edita: Consellaría de Traballo.

Inclúese unha entrevista co debuxante Kiko Dasilva. Tamén
se comenta a saída ao mercado
do novo disco de Ruxe Ruxe,
Comercial. Neste número escriben os escritores Elvira
Riveiro, Alberte Momán e
Francisco Castro. Ademais, dáse conta das principais novidades relacionadas coa mocidade
e a vida laboral en Galiza, caso
dos investimentos
de
Vivenda
para
favorecer
o alugueiro entre
universitarios, o
fomento de
emprego
entre as
mulleres e a xente nova, os
traballos de inserción do
colectivo xitano ou o
intercambio entre cultura
galega e xaponesa da
asociación Ippon.♦
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Xosé-Henrique Costas
‘Hai uns 30 poemas de Cunqueiro novos
que até agora se atribuían a traducións’
M.V.

Á obra poética de Álvaro Cunqueiro vaise ver ampliada. O profesor
de Filoloxía Galega da Universidade de Vigo, Xosé-Henrique Costas descúbrenos que moitos poemas que até agora figuraban como
traducións son en realidade obras orixinais do autor mindoniense.
Xosé-Henrique Costas é, xunto
con Iago Castro, editor da obra
Homenaxe a Álvaro Cunqueiro
no seu XXV cabodano, publicada recentemente, e na que se recollen poemas de Cunqueiro “en
dezasete linguas e variedades faladas na península Ibérica”. Un
traballo no que se poden atopar
curiosidades como o alfabeto tifinagh [bereber] ou hebreo ou
comprobar como soa o galego
en romanó, a lingua dos xitanos.
Costas foi tamén o encargado da
edición de Herba aquí e acolá,
publicada en 1991, co gallo do
décimo aniversario do pasamento do autor, e que incluía 60 po-

emas novos, recollidos maiormente de Faro de Vigo.
Vostede é especialista na
poesía última de Cunqueiro e
tamén nas traducións. Faro
de Vigo é unha fonte sobranceira neste sentido.
Cunqueiro foi o artífice,
xunto con Paco del Riego e durante uns quince anos, do suplemento de artes e letras de Faro
de Vigo. Falamos dun período
comprendido entre os anos sesenta e oitenta. O suplemento tivo varios nomes e nel aparecen
máis de trinta pseudónimos.
Cunqueiro e Del Riego tentaban
dar a sensación de que por tras

daquelo había un movemento
cultural forte. Era unha ficción,
pero conseguiron ese efecto.
Cunqueiro, nun ano, empregaba
até quince pseudónimos, iso deixando a un lado bastantes artigos sen asinar. Xesús González
Gómez tratou xa este tema nos
seus libros Álvaro Cunqueiro
traductor e Flor de diversos.
Cal é a súa contribución
agora?
O equipo de investigación
no que participei [con Iago Castro, Cristina Alonso, Conchi
Pousa e Marta García] descubriu que bastantes poemas dados como traducións non eran
PACO VILABARROS

tales. Ou non existe o poeta ou
non atopamos o poema. Hoxe
podemos certificar que, por
exemplo, os poetas que se dan
en chamar Erik Triggvason,
(M)Argret Svaden, Frank Sigmundson ou Knut Tellanken,
non existen, nin tampouco existen os libros que se lles atribúen.
A este corpus novo de Cunqueiro, Manuel Forcadela púxolle o
nome de alofonía fantástica.
Dar como propios de
Cunqueiro estes novos poemas, cambia a perspectiva
que temos do poeta?
Se temos en conta que os supostos poetas romaneses Eliano
Ardeanu e Decio Arveanu non
existen e que os seus poemas O
vagabundo e Cando se fina un
home deben enmarcarse dentro
da poesía social, podemos concluír xa que logo que Cunqueiro tamén fixo poesía social. Temos ademais uns vinte poetas
en corentena, con máis de trinta
poemas, á espera de confirmar a
súa existencia. Hai, por exemplo, un grupo de seis italianos
ou con apelidos italianos que
non aparecen por ningures.
Estes novos poemas cunqueiráns poderían compoñer
un novo libro?
Tendo en conta que reflicten a mesma temática e pertencen á mesma época que Herba
aquí e acolá, sería máis lóxico
engadirllos a este libro. É case
sempre o tema do poeta que homenaxea a infancia, os primeiros amores, o viño, as amadas,
abril e que se vai despedindo de
todo. Estamos a falar de entre
cincuenta e oitenta poemas, entre alofonías fantásticas ou falsas traducións e os orixinais
que seguen a aparecer.
Tamén haberá traducións
que son reais?
Por suposto. Ten bastantes,
por exemplo, da poesía beat que
non casan cos gustos coñecidos
de Cunqueiro nin co seu estilo.
Hai uns trinta poemas da xeración
beat, de Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg ou
Jack Kerouac. Cunqueiro ten poemas que traduciu até catro veces,
o que indica que reflexionaba sobre o acto de traducir.
Que linguas dominaba?
Traducía directamente do
castelán, catalán, portugués, italiano, francés, inglés e alemán,
apoiándose no dicionario. Traduciu de cincuenta idiomas, pero con algunha destas linguas interposta. Recibía todas as sema-

nas Le Figaro Littéraire e estaba
ao día do que se publicaba fóra.
O suplemento de Faro conectaba Galiza co mundo.
Cunqueiro e Del Riego quixeron facer outra revista Nós,
no sentido de facer a cultura galega universal, sen pasar pola
alfándega madrileña. O suplemento foi un facho de universalidade, o que ten máis mérito en
anos difíciles para o galego e
para a cultura que predominaba
en España que era moi resesa.
Cunqueiro aproveitaba a
súa boa relación co réxime.
El non facía poesía social,
non lle gustaba o Nouveau Roman nin a arte abstracta. Niso
distanciábase do resto do galeguismo. Pero era capaz de dicir
cousas moi contracorrente, coma cando afirmou que se Dante
chegase a escoller o occitanocatalán para escribir a Divina
Comedia, ninguén podería impedir a existencia dunha Cataluña independente. Se iso o chega
a dicir Alonso Montero ou Celso Emilio métenos no cárcere.
El aproveitábase de que estaba
instalado no réxime e o réxime
transixía con el, dicía que eran
cousas de Cunqueiro que é un
gran fabulador e moi simpático.
Era galeguista?
El apoiaba o movemento galeguista, pero desde unha trincheira distinta a doutros. Non se
pode dicir que fose piñeirista,
como mostra a correspondencia,
que vén de editar Forcadela, entre Ramón Piñeiro e máis el.
Cunqueiro estaba moi ao
día da literatura internacional.
Ten uns dous mil artigos nos
que comenta, entre outros temas,
a obra dos escritores contemporáneos. Unha parte destes artigos
apareceu publicada no tomo IV
das obras completas, outros foron editados en castelán, recollidos de revistas. Son artigos que,
en moitos casos, xa foran publicados en galego antes. E hai uns
novecentos de Faro aínda sen recoller en libro. Tamén hai poemas que traduciu, traducións de
verdade, que non están editados.
Compriría, sobre todo, unha
edición definitiva de Herba aquí
e acolá que sume ao cento longo
de poemas actuais eses entre cincuenta e oitenta máis.
Si, pero tendo en conta que
nunca será unha edición definitiva, porque Cunqueiro fixo moitos
poemas, por exemplo aos amigos, que deixou por aí espallados
e que seguirán aparecendo.♦

O tempo dos probes
O 12 de xullo de 1970 aparecía en Faro de Vigo un poema titulado
O tempo dos probes, da suposta autoría de (M)Argret Svaden e
pertencente ao seu poemario As outras vidas. Segundo X.H. Costas nin a autora nin ese libro existen. Na edición do suplemento de
Faro de Vigo, que coordenaban Cunqueiro e Del Riego, a tradución
vén atribuida a MMS, directamente do danés. Velaquí o poema:
Os probes teñen muito mais tempo que os ricos
-e tamén mais frío, mais fame, mais soedade,
mais choiva, mais sol, mais lúa, mais vento.
Coñécense entre eles, e teñen unha fala propia
feita de medo e de raiba, humildosa na coda
e por dedentro chea de dentes afiados.
Entre os probes da miña illa adeprendín
que cando morre un neno, a xente esquece a fala,
e soio ao día seguinte volven adeprender a falar,
pirmeiro os outros nenos, logo a nai, logo os cás.
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Manuel Olveira, un ano no CGAC (e 2)
9. E cando un miraba neste pasado verán as follas volandeiras do cómic-fanzine do barcelonés Francesc Ruiz (agora
presente en tantas e tantas colectivas) para A Coruña, tamén
dentro do proxecto-edición para a Luis Seoane, non podía senon coincidir con algunhas das
cousas que di
Juanjo Sáez
(do que xa fa- Neste
lamos aquí) ao primeiro
respecto dos ano
artistas que botei
“van de ilus- en falla
tradores”. Sen unha
dúbida, o pro- grande
ducido
por
Francesc na exposición
Coruña, tería- que
no feito me- remexese
llor, a nivel os cimentos
conceptual e e os muros
estético, ou- do CGAC,
tros ilustrado- que
res-artistas,
pero Francesc inquedase o
semella
ser pensamento
moito Fran- deste
cesc, dado o país tan
seu actual es- ancorado e
tatus de artista aburrido
revelación… e e que
aí estivo na
Seoane, como amosase
agora está en unha nova
Paperback e O mirada e
futuro da ac- uns novos
tualidade.
ideais.
10. Estas
dúas últimas
exposicións
que actualmente ocupan as salas do CGAC son a primeira
presenza real no centro do proxecto-edición, case que as primeiras mostras da marcas intelectuais de Olveira para o novo
centro. Vexamos. Paperback
comisariada pola catalana

Amanda Cuesta, á que poden
seguir no Culturas de La Vanguardia, e que foi a coordenadora dos Oberts que dirixiu
Olveira, fai unha montaxe sobre o mundo das edicións referidas a arte que resulta suxerente e orixinal, mágoa que estea tan pouco traballado o escenario galego (lembro por
exemplo as edicións de Chineses de O Correo Galego, imprescindíbeis) e, en cambio,
tan centrado nos propios proxectos de Hangar e Oberts.
Outras edicións non se sabe
moi ben que fan alí… Por que
o catálogo de Abigail Lazkoz?
Por que o catálogo dos Dibujos
caseros de Renes? Por que
nunha vitrina o catálogos de
Joan Morey? Por que os folletos-cartazes do Laboratorio

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

987 do MUSAC?... Sen dúbida, que o propio feito de musear ese material posúe unha
contradición evidente co feito
de non levar, non coller, só ver
e tocar… e, sobre todo, alí non
todo é “paperback”.
O futuro da actualidade é o
primeiro comisariado de Olveira para o novo CGAC e coido
que o mellor desa mostra é o
seu texto para o catálogo con
reflexións ben pertinentes e suxerentes en torno ao mundo da
información, da prensa, dos
media… A exposición artéllase a partir de obras adquiridas
xa por Olveira no último ARCO e que forman parte agora
da colección e doutras da colección de ARCO. Hai pezas,
sen dúbida, que acometen esa
reflexión sobre a prensa de xeito nidio, mais outras son difíciles de vencellar co tema proposto, de xeito que a exposición ao cabo non resulta propiamente inquedante, nin contudente, e para min en particular, e máis ben morna nos seus
achádegos plásticos.
11. Por outra banda, o catálogo-exposición Entrecruzar,
proxecto editorial comisariado
polos deseñadores galegos
Uqui Permui e Antonio Doñate, resulta un proxecto ben suxestivo a priori, pois fai unha
cata sobre a Galiza imaxinada
polos artistas nunha exposición
que ten o seu soporte nun volume, mais, ao meu ver, resulta
completamente feble nos seus
resultados editoriais. No seu
día, falei dende estas páxinas
dun proxecto similar como fora
o de Files no MUSAC, e malia
que alí non había proposta vertabradora o resultado era delicioso pola grandísima amplitude de olladas e polo tono
acompasado do proxecto editorial. Aquí pola contra, a idea
naufraga indefectibelmente
porque esa gran colectiva sobre
papel é absolutamente disonan-

te e desharmonizada. Hai proxectos de dúas planas e hainos
de catro, pero mesmo os hai de
máis dunha ducia de páxinas
onde se colan entrevistas ou
ensaios, e mesmo hai traballos
dunha soa plana que conviven
con outro artista ao seu caron.
Que se queren editar esas entrevistas ou ensaios? Pois póñanse ao final ou ao principio
como limiar ou coda. Pero, sobre todo, cómpre deixar que
flúa o río manso e contínuo de
voces e que estas teñan o mesmo ritmo e os mesmos pasos
de baile para que non resulte o
conxunto algo atrapallado, inconexo, absolutamente caótico
e desequilibrado en extensións
e espazos para cada artista. E
iso, por non falar da escaseza
de voces (en Files eran máis do
dobre), e volvemos ao dito para Martín Pena, coido que a razón dos erros, vén de que ese
afanoso traballo de compilación dos editores precisaba aínda máis extensión e amplitude,
moitos máis nomes e olladas
que habería que invitar, acaso
outorgando tamén máis tempo
do que se fixo á convocatoria e,
en fin, máis pescuda… cuestións todas das que se resinte o
programa formulado. Ah! E
por suposto, sobraban os mortos, porque de poñer a Seoane
porque non facer o mesmo con
toda a ristra de santóns da galeguidade?
12. Logo está a Feira Encontro celebrada no Pazo de
Pontevedra, para min como visitante resultoume unha feira cativa, escasa de pulo e iso que a
idea semelloume suxestiva, con
concertos, o programa Extrarradio por medio… Un proxecto
errado por diferentes motivos,
polo espazo, quizais e tamén e
sobre todo porque compría xerar
outra dinámica, acaso, un programa de implicación-invitación
a artistas con proxectos específicos para a feira…

13. E dos programas que
están a ter lugar no CGAC? En
liñas xerais, hai demasiado ciscamento de proxectos, semella
que se quere dar cabida a todo
e a todos, que se o CGAC antes
era dunha élite, agora o é de todos. Dun xornalista como Camilo Franco á As Garotas, de
Antón Baamonde a Vieiros.
Vale. Iso está moi ben, pero
tampouco convertilo nun retábulo das maravillas onde todas
as feiras dos milagres son posíbeis: conferencias, ciclos de vídeo e xornadas, e todo deseguido. E, desde logo, aí onde non
chega o proxecto-edición, observo certa perspectiva errática. Porque só semella haber
unha coherencia de plantexamento en proxecto-edición ,
aínda que polo de agora resulta
algo frustrantre nos seus resultados práticos, ao menos no
que se mirou neste primeiro
ano. Quizais porque, en definitiva, as veces o proxecto e o
proceso precisan ter unha formalización que, até aquí, estivo
algo desleída.
14. Coda. É evidente que
hai tantas ideas do que debe
ser o CGAC como críticos, eu
por exemplo neste primeiro
ano botei en falla sobremaneira unha grande exposición que
remexese todos os cimentos e
todos os muros do CGAC nunha grande exposición onde Olveira furgase nas entrañas do
país e da institución para amosar a nova mirada dun novo
país, uns novos ideais, novas
artes… E fronte a iso só me
atopei cunha nova exposición,
Arquivar tormentas, dos novos fondos da colección (co
que eu me teño queixado delas
na última etapa de Fernández
Cid!). Nese sentido seméllame
que este ano foi unha oportunidade perdida para erguer unha primeira grande exposición
que establecese o ideario desta
nova etapa. Sei que próximamente se inaugurará Contos
dixitais, que aspira a ser unha
gran exposición. Seguramente. Pero semella a priori temáticamente aleatoria e circunstancial para o país. Eu referíame a un proxecto que inquedase o pensamento deste país
tan ancorado e aburrido, tan
conservador e tan apazugado e
discreto. Iso tiña que ser o
gran proxecto xurdido a metade do primeiro ano, poñendo a
traballar nel a toda a nova
equipa do Centro para transformar dende os sotos do edificio até o tellado o CGAC e
Compostela e que as obras
non fosen só pensamento, proxectuais, fragmentarias. Neste
CGAC de agora só atopei un
programa amplísimo de actividades esmiuzadas e disgregadas. Fago votos polo porvir,
sempre por definición esperanzador.♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

O Nadal en disco
MAR BARROS

Uxía, Xaquín Xesteira, Guadi Galego, Pablo Carpintero, Ugia Pedreira, Tino Baz, Pilocha e Mini e Mero entre outros reúnense para cantar panxoliñas e aninovos en O Quiquiriquí. Cantos para o Nadal, un disco que dá vida nova a tradición.
Panxoliñas, aninovos, cantos de
reis e de Nadal... Algúns dos artistas máis destacados da escena musical galega danlle vida nova ás
cantigas propias do Nadal no traballo multimedia O Quiquiriquí, un
proxecto diferente a todo o publicado con anterioridade neste xénero e que se converte como unha
das principais novidades discográficas para cativos desta tempada.
Ademais dun cd con trece temas tirados da tradición, O Quiquiriquí
presenta como material complementario un libro e un dvd.
A iniciativa, coordinada por
Paulo Nogueira e Magoia Bodega, parte da Asociación de Gaiteiros Galegos e ten como finalidade normalizar a música galega e
contribuír á conservación do patrimonio. Neste senso, o traballo está pensado especialmente para incidir no público infantil, en palabras de Paulo Nogueira “o encargado de manter a cadea de transmisión oral da nosa tradición”.
Cun enfoque didáctico, aproveitando as posibilidades da tecnoloxía actual, e coa porta aberta
para ser empregado nas aulas para traballar cos cativos, o disco recolle panxoliñas, aninovos, aguinaldos, cantos de reis e xaneiras,
entre outras composicións. Como
explica Paulo Nogueira “por unha
parte tívose en conta que estiveran
representado os xéneros todos do
Nadal e ao mesmo tempo que se
incluísen melodías e cadencias rítmicas que enganchasen”.
Guadi Galego, Pablo Carpintero, Mini e Mero, Pilocha, Pancho
Álvarez, Miguel Costa, César Longa, Uxía Senlle, Ugia Pedreira, o
Orfeón Treixadura, Malvela e Xaquín Xesteira son algúns dos máis de
cincuenta artistas que participaron
na gravación do disco. “Preténdese
ofrecer así unha galería das diferentes formas de entender a música galega que se dan na actualidade”.
Dende a opción máis fiel á tradición
de Treixadura até os estilo máis persoal de Guadi Galego ou Uxía o
disco recolle un amplo espectro de
cómo os grupos do país entenden a
música galega de hoxe. O resultado ten un fondo común pero unha
forma variada e heteroxénea.
Ademais das pezas, o cd inclúe unha pista interactiva especialmente deseñada para os cativos,
visíbel no ordenador, a través da
que se pode acceder a diferentes
contidos extra.
Libro e

Malvela.

Pilocha.

Mini.

Uxía e Ugia Pedreira.

os contidos do libro, de máis de sesenta páxinas, recompilar os temas
e de artellar unha explicación sobre os costumes e as tradicións propias destas datas.
O outro material que se adxunta é un dvd. O seu principal obxectivo é conseguir que os rapaces

aprendan dun xeito divertido a cultura tradicional ligada ao Nadal.
De aí que o dvd inclúa un documental explicativo no que os protagonistas, Xoán e Iolanda acompañados do seu avó (interpretado por
Paco Barreiro) fan unha viaxe imaxinaria polas festas do Nadal. Os

rapaces tamén acharán neste dvd
un “como se fixo” da gravación de
O Quiquiriquí que lles permitirá
ver, escoitar e coñecer máis polo
miúdo a todos os músicos e participantes deste traballo.
Para o coordinador “ademais
do valor artístico que poida ter o

DVD

Para a elaboración do libro que
completa o apartado musical, a
Asociación de Gaiteiros Galegos
quixo contar co asesoramento de
músicos que veñen desenvolvendo
un destacado labor no eido da tradición. Carlos Rei, Mini e Mero foron os encargados de seleccionar
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proxecto, para nós o maior premio
é que poida ser ferramenta de traballo nas escolas, que sexa útil para educar e normalizar nas aulas”.
O Quiquiriquí está producido
pola Asociación de Gaiteiros Galegos en colaboración cos estudios de
gravación Casa de Tolos e coeditado pola Dirección Xeral de Creación
e Difusión Cultural e PAI Música.
“Non hai editados traballos
deste tipo porque supoñen un risco
grande para unha discográfica”
comenta Paulo Nogueira. “É un
material que non podería subsistir
sen os substrato oficial. Para a edición de O Quiquiriquí foi imprescindíbel o aporte público. A cultura
deste país debe ser en certos aspectos subvencionada”.♦
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Madeira de mar
Resistentes, bonitos e de pouco consumo,
así son os buques de madeira,
cada vez máis demandados
GUSTAVO LUCA

Xerardo Triñanes, carpinteiro de
ribeira e empresario de Boiro fai
a apoloxía da madeira de mar
que procede do país, está producida a baixo custo enerxético
nun sistema sostíbel, ten resistencia e déixase traballar de infinitas formas. Sería doado recuperar o sistema de hai tres décadas que relacionaba a carpintaría
de ribeira cunha xestión forestal
conformada ás necesidades do
estaleiro e acomodadas ao crecemento natural. A madeira compórtase mellor ca o aceiro fronte
ao lume, ao pé de recentes apuntamentos sobre resistencia de
materiais na construción, e precisa de menor mantemento ca o
PVRF sobre máis de 15 anos de
uso. De resultas da discriminación legal contra os barcos de
madeira, a vizosa rede de pequenos estaleiros de beiramar fica
reducida a 25 con 500 persoas
empregadas. O debalo ten corrección mediante control de calidade, formación de profesionais, posta en valor e diversificación dos carpintes de ribeira.
José do Carmo, da Vila do
Conde, acrecenta que despois do
ingreso da CE os estaleiros entran en crise pola redución do esforzo pesqueiro, a interrupción
do ingreso de aprendices na pesca de baixura, a falla de axudas
comunitarias a pequena eslora en
madeira e ao inferior valor comparativo no mercado dos barcos
de madeira en Portugal.
Cabo das Tormentas
Miguel Agote, dos estaleiros Albaola, de Pasaia, Miguel Huguet,
das Baleares e Lars Djupevag de
Noruega, relatan a desaparición
da construción regular en madeira e o albor da reconstrución histórica de prototipos. Os bretóns
Paul Robert e Alain Bougennec
relatan con humor a virada do
cabo das Tormentas que significou superar a guerra da UE contra os barcos de madeira. A intensa recuperación actual está
centrada na formación de profesionais e no reencontro do fío
perdido da inventiva tradicional
dos carpinteiros de ribeira.
Dionisio Pereira ofrece o resultado dun completo inquérito
sobre a carpintaría de ribeira no
que aparecen 57 barcos producidos no ano 2006 fronte a 154 en
1996. O aumento da náutica de
recreo e o debalo da pesca require polivalencia no uso de técni-

self-portrait with a clever friend & secure friend 2005 e 2006

Madeira contra o lume

cas e materiais, incrementar o
valor engadido, pór en valor o
plus de medio ambiente da madeira e integrar os profesionais
da pequena construción no ciclo
formativo de FP. Precísase da
Administración un plano de modernización do sector, o apoio a
prototipos, unha defensa da imaxe colectiva do sector na que se
resalten a calidade, a innovación
e o respecto do medio ambiente.
Os estaleiros de madeira deben
ser recoñecidos como interlocutor á hora de lexislar e debe integrarse esta modalidade de construción nos proxectos de desenvolvemento local. Ao son da onda de defensa do patrimonio naval que corre a beiramar do continente, a Administración debe
prestarlles apoio aos sistemas de
navegación tradicionais. No longamente demorado plano forestal debe contemplarse unha xestión que aumente e diversifique a
oferta de madeira de calidade,
consonte a vella tradición do país que reservaba bosques para os
construtores da ribeira carpir.♦

eduardo sourrouille (basaruri - bizkaia 1970)

truídos en materiais compostos.
No mundo renace a construción
naval en madeira e Galiza ten reservado nela un lugar preponderante pero países en vías de desenvolvemento coma Turquía xa
van por diante.

ant_art

A liquidación do rico patrimonio
naval do país foi activamente
promovida durante a última década pola Xunta e o goberno
central mediante premios para
abater barcos de madeira e gravames legais sobre a construción
con este material. Ao cabo do intenso ciclo destrutivo, a carpintaría de ribeira vive en todo o mundo un momento de restitución
polo baixo custo enerxético, resistencia, beleza natural e versatilidade da madeira de mar.
A onda de reconciliación chega a contrafío dun maremoto e
descobre un territorio desolado.
Carpinteiros, empresario, técnicos e defensores do patrimonio
marítimo conversaron sobre a situación do sector no Centro Tecnolóxico do Mar de Vigo. Xunto
ao máis madrugador dos defensores do patrimonio marítimo galego, o historiador Dionisio Pereira,
estaba o presidente da Federación
da Cultura Marítima da Bretaña,
Paul Robert; Óscar Mota e José
do Carmo, inquedos valedores da
carpintaría de ribeira en Portugal;
Xerardo Triñanes, carpinteiro de
ribeira e empresario de Boiro; o
presidente do Colexio de Enxeñeiros Navais de Galiza, Guillerme Gefaell; Xabier Agote, da
Asociación Albaloa de Euskadi;
Miguel Borillo do Consorcio
FAR de Barcelona e Miguel Huguet das Baleares e representantes dos principais estaleiros para a
pesca do país asi coma o xefe de
Estudos Pesqueiros da Consellaría de Pesca, Lino Lema.
Galiza conserva o maior número de carpintarías de ribeira
do continente pero a súa situación comparativa é de máis acusada decadencia. Para Guillermo
Gefaell, é un feito que o mercado percibe mellores relacións calidade/prezo noutros materiais
distintos da madeira mentres a
cultura empresarial non procura
mercados por fóra da pesca. A
pesca e a acuicultura absorben
na Galiza o groso da produción
da carpintaría pois que os barcos
de pesca requiren unha calidade
de movementos que só a construción en madeira e o aceiro poden fornecer. Non se produce renovación tecnolóxica agás na
náutica de recreo e na pesca de
planeo e a lexislación beneficia
outros materiais en detrimento
da madeira, o que pecha un circo
negativo que condiciona as carpintarías de ribeira. No 90, a
Xunta impulsa un regulamento
legal que case termina coas carpintarías de ribeira ao discriminar positivamente o plástico ou o
aceiro. A Federación de Carpinteiros de Ribeira forza o seu derogamento pero aínda hoxe as
normas de seguridade para pesqueiros menores de 20 metros de
eslora en madeira esixen maiores
níveis de prevención ca os cons-
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Novos soños na gaiola
M.B.
Suso Vaamonde volve cantar
os versos da infancia no rural
de Manuel María, uns poemas
que o autor chairego recolleu
no libro Os soños da gaiola e
que o cantante musicou no
disco homónimo. Agora reeditase cunha nova imaxe e acompañado de material didáctico.
O poeta Manuel María escribiu
en 1968 o libro para cativos Os
soños na gaiola, un compendio
de poemas nacidos da súa infancia en Outeiro de Rei cos que
quería recuperar os versos que
botou de menos na súa nenez. A
literatura galega daquel momento foi enchendo coa súa publicación un baleiro histórico e, de
paso, a música galega.
O cantautor Suso Vaamonde
púxolle despois da morte de Franco voz e música aos versos que o
poeta chairego escribira aos cativos para aprenderlles que era Galiza, para que valía unha fouce ou
que facía un afiador. Todos estes
temas, en total 24 cancións, editáronse con gran éxito en 1978 baixo o título homónimo. O álbum,
que acadou o premio Disco infantil do ano outorgado polo Ministerio de Cultura español, tivo gran
repercusión social.
Cunha nova imaxe e un novo
formato, a voz de Suso Vaamonde

volve interpretar, case trinta anos
despois, os temas de Manuel María nunha reedición realizada pola
asociación Socio-Pedagóxica Galega, a Mesa pola Normalización
Lingüística, a CIG-Ensino e a
Asociación de Escritores en Lingua Galega. O proxecto enmárcase dentro das iniciativas levadas a
cabo na Homenaxe Nacional ao
Poeta Manuel María posta en
marcha por estas catro organizacións despois da súa morte.
“Foi un disco que marcou unha época” sinala Raquel Abraira,
unha das coordinadoras do proxecto, “un dos primeiros materiais en galego que se empregaron para traballar nas aulas cos
rapaces”. Nel recóllese poemas
como Campás, A boneca, O pastor, O grilo, O meu año, A estrela sin nome ou O chifre, toda unha serie de composicións nas que
o autor recorda a súa infancia na
aldea na que naceu para ofrecérllela aos cativos de hoxe.
O disco vai acompañado de
dúas unidades didácticas, unha
de música e outra de lingua, dúas ferramentas para traballar nas
aulas de infantil e primaria. Nelas propóñense xogos con poemas como O foguete ou O lobo,
bailes, cancións, obradoiro de
instrumentos tradicionais... O
que se persegue con elas é que os
nenos se acheguen á poesía de

Manuel María e á voz de Suso
Vaamonde dun “xeito ameno e
divertido”. O apartado pedagóxico correu a cargo de Carmen
Carballo Pérez, Sofía Arrebola
Méndez e de Xosé Carlos García
Pardo, responsábel ademais dos
arranxos do álbum.
Músicos e poeta
Foron moitos os grupos que lle
puxeron música aos versos do
poeta chairego, entre eles Fuxan
os Ventos, O Carro e María Manuela, temas que logo pasaron a
formar parte do seu repertorio.
Pero foi Suso Vaamonde, unido
ao poeta por unha estreita relación de amizade, quen puxo os
seus ollos no público cativo.
Unha escolma de todas esas
versións realizadas por grupos
do país serviron de banda sonora
para outro proxecto, a Fotobiografía sonora de Manuel María
editada por Ouvirmos o pasado
ano. Cada unha das pezas contextualízase no libreto con textos
de Xurxo Souto. O traballo inclúe ademais máis dun centenar
de fotografías do poeta.
Os soños na gaiola, a venda
nos locais da AS-PG e da Mesa
pola Normalización Lingüística
por un prezo de 10 euros, pode solicitarse a través da rede no correo
electrónico lugo@as-pg.com. ♦

Licenciouse en
Belas Artes pola
Universidade do
País Basco en
1993. Conta
cunha ampla traxectoria e entre as
súas exposición
individuais lembramos en 2006
Galería Krisal,
Xenebra e Galería
del Sol,
Santander. En
2005 Dear friend,
Galería Luis
Adelantado,
València. En 2004
Estar a oscuras,
Galería Bilkin,
Bilbao e BOMBOM, Sala Carlos
III, Pamplona. En
2003 Tronchíbir,
Centro
Cultural Monteher
moso, VitoriaGasteiz. En 2001
GUAU GUAU
GUAU,
BilbaoArte,
Bilbao. Dende
1999 expón en
diferentes feiras
internacionais de
arte coa Galería
Luis Adelantado
de València, na
actualidade desfruta dunha Bolsa de
Generación 06 de
Caja Madrid. A
súa obra veuse
caracterizando
polo uso da fotografía e por cuestións en torno á
identidade.♦

Suso Vaamonde e Manuel María entre crianzas.

Folk Express
M.B.
Despois de dous anos de silencio o
grupo de música folk Lume presentou o pasado mes de novembro
na Coruña Folk express, o segundo traballo da banda no que aseguran non perder a esencia orixinal.
O grupo, aínda co bo sabor que
lles deixou o paso polo Festival Toca Ti de Verona en setembro, regresan aos andeis da tendas de música
con once novos temas tradicionais
no que volven botar man do estilo
sinxelo e divertido que marcou o
seu debut, pero desta vez engadindo arranxos máis depurados. O disco Grandes éxitos, o seu primeiro
traballo de estudo, saíu ao mercado
en 2004 e converteuse en toda unha
declaración de principios que non
pasou desapercibida entre as novidades de Zouma Records.
Cinco músicos curtidos en bandas como Mutenrohi, Quempallou,
Cinnamon Gum, Kerkennai ou a
da gaiteira Cristina Pato danlle forma a Lume. Eles son David González Outumuro, que se ocupa da
percusión, Roi Maceda no acorde-

ón, Carlos Campo Seixo no violín,
Diego Fortes tocando a gaita e a
frauta e Xoán Carlos Fernández
Fasero na guitarra acústica.
Como eles mesmos apuntan
Lume importa a idea de grupo irlandés ou escocés. Se en Galiza é
habitual que as bandas folk empreguen instrumentos máis contemporáneos, como guitarras
eléctricas, baixos ou baterías, Lume aposta por unha estrutura
máis próxima aos estándares tradicionais para interpretar un repertorio tirado do folclore galego.
Os temas do novo disco están
pendurados na web de Zouma Records (http://zoumarecords.com)
e tamén na páxina do grupo
(http://www.lumefolk.com), aí
poderás atopar a Alborada de Veiga, Pasacorredoiras de Poio, A
Rianxeira, A Danza, Rumbas de
Logares e Chouquena e o Pasodobre de San Roque e Tomiño.
Allariz é a próxima parada
que o grupo fará dentro da súa
xira de presentación polo país.
Será o 13 de xaneiro.♦
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A Carón do Lar. Contos de Lugrís Freire en A Nosa Terra

A Covadanca
Ao meu querido amigo
Xan Beltrán e Muíños
¡Cantas veces me ten privado do
sono aquela cova medoñenta,
que abre a súa negra boca na ribeira de Morazón e vai dar a non
se sabe onde, pasando por debaixo do castelo de Fontán! ¡Furna
espantosa, chea de tebras, na
que vivían os trasgos da mitoloxía galega, tales como meigas,
nigromantes, lumias, estadeas e
sereas! As sagas escandinavas
non teñen a forza poética destas
crenzas galegas, dignas de seren
estudadas denantes de que morran para sempre diante do progreso que non admite máis poder que o da razón.
¿Quen se atrevía a entrar na

Covadanca, senón un home capaz de loitar con todas as forzas
descoñecidas dos infernos?
—A Covadanca, a cova encantada de Fontán, –dicíame cando eu era un neno un vello mariñeiro de Sada– é a que dá sona de
home valente ao que ten calo para
entrar nela até a fin. Primeiro vaise camiñando á media luz, como
na hora dun triste lusco e fusco.
Os animais de feituras estrañas,
como os que atormentan os condenados no inferno, foxen espantados a agachárense no fondo da
terra. Despois vaise estreitando
pouco e pouco a cova, o aire non
abonda case para vivir, o corazón
latexa acongoxado; na cabeza e
nas veas bate o sangue como se
fosen estalar... O frío comeza a

aterecer o noso corpo... e espanta
a infernal barafunda que fan os
animás de raras feituras que se
agacharon no fondo da terra!...
Temos que axeonllarnos entón; e apertando sobre do peito
unha cruz, un dente de allo e un
dente de proco bravo, todo moi
bon para escorrentar os demos,
rezar tres avemarías. Aquela barafunda esvaise; e despois de
moito camiñar, pasando traballos
a vao, escóitase un laio, longo,
tristeiro, que mesmo fere as cordas do corazón.
Esto quere dicir que xa se
chegou á fin da Covadanca.
Acéndese entón unha candea de
cera virxe... e que ven os nosos
ollos pecadores que teñen de comer a terra!

A pedra negra está alí... a pedra dos encantamentos, que ten
enriba a imaxe do Noso Señor
crucificado, sangrando por
mans e pés, e que deixa de laiarse ao recibir a ofrenda da candea acesa.
Despois ponse a luz enriba da
pedra negra, e rezando decote
vólvese saír sen ningún contratempo.
—E vostede, señor Pedro,
entrou alí? Puxo a luz enriba da
pedra negra?
—Si, meu neno, entrei, –respondeume o vello Pedro de Couto, que así se chamaba, mentindo
cunha seriedade digna dun andaluz feito e dereito.
Pero era pois o home máis
valente de toda a Mariña. A súa

vontade impoñíase sempre. Era
un zar de taberna, cuxa forza
misteirosa estaba na ignorancia
dos seus compañeiros e na súa
propia malicia.
Mais un día sóubose que a
Covadanca era unha furna como
outra calquera, e que alí non había trasnos, nin pedra negra, nin
mais laios que os que fan as ondas do mar ao bateren contra do
duro cantil.
Aquel pequeno tirán perdeu o
creto. Nunha disputa que tivo unha vez cun mariñeiro, limpáronlle
os fociños a labazada limpa.
Todos os poderes que se cimentan na ignorancia e na mentira morren coma a sona de Pedro do Couto, escorrentados pola
verdade...♦

E nxeños e criaturas
Satene,
Hainuwele,
Rabia (II)
Despois de ver os mitos de Satene e
Hainuwele, vexamos agora o da Terceira Doncela Dema e despois saquemos
conclusións. O Home-Sol, Tuwale, desexaba a Rabia e reclamouna en matrimonio. Mais como os seus pais colocaron no leito nupcial un porco morto no
sitio da noiva, Tuwale amosouse violento. Arrebatando a Rabia, fixo que se
afundise na terra entre as raíces dunha
árbore. Quixeron salvala, pero o resultado foi que se afundise aínda máis. Cando xa estaba enterrada ata o pescozo,
chamou a súa mai: “O Home-Sol foi
quen me raptou. Vou morrer. Acoitela
un porco e celebra unha festa. Mais en
tres días resucitarei: ollade o ceo cando

Xosé Miranda
chegue a tarde. Brillarei sobre vós como
unha luz.”. Foi así como a doncela Rabia instituíu a festa da morte. Rabia, que
agora chamamos Lúa, pois cando os
seus parentes celebraron (despois de
matar o porco) durante tres días a festa
comunitaria da morte, ollaron o ceo e
viron a lúa por vez primeira.
Resumindo, os temas que atopamos
nos mitos de Satene, Hainuwele e Rabia,
son os seguintes:
1. A chegada da morte ao mundo, en
forma de asasinato.
2. As plantas das que o home se alimenta proceden da morte (da morte da
Deusa, da morte do home).
3. Disto dedúcese que o deus é sacrificado para ben da humanidade (para ter
alimento).
4. Está absolutamente presente o canibalismo, pois comer tubérculos é inxerir a
carne de Hainuwele.
5. Á morte (das plantas) segue a resurreción. Do mesmo xeito, Hainuwele resucita, mais como alimento, como planta.
6. Hai unha inmediata asociación da
vida, morte, resurreción de animais, plantas, lúa, seres humanos.
7. A deusa Satene exerce de mai e gardadora de Hainuwele, castigadora dos
asasinos, vella que garda a porta do labirinto, a porta do Outro Mundo.

8. É, pois, a Deusa dos mortos.
9. Hainuwele é a Deusa da vexetación,
dos alimentos (tubérculos).
10. Pois dos excrementos (abono) procede o alimento, os excrementos de Hainuwele son valiosísimos. É a Deusa dos
tesouros. Xa que o alimento é riqueza, é a
Deusa da riqueza.
11. Hainuwele é belisima.
12. Hainuwele, contra a súa vontade, é
arrebatada ao inframundo e enterrada. Hai
un burato no que está o seu corpo.
13. Seu pai e súa mai (putativos) intentan recuperala.
14. Hainuwele ten relación cos porcos: saíu do dente dun porco máxico. Ela
mesma é, dalgún xeito, ese porco.
15. Hainuwele ten relación coas cobras: foi tapada cun pano no que había cobras debuxadas. (Dúas veces, primeiro
como coco e despois como nena). Dalgún
xeito, ela mesma é unha cobra.
16. Hainuwele é o alimento como
planta (coco, tubérculo) e como animal
(porco).
17. Rabia é semellante a Hainuwele,
parece un trasunto. De feito, as tres deusas
son moi similares. Son unha e son tres. É
a Deusa Tripla.
18. Rabia, como Hainuwele, é arrebatada (raptada) contra a súa vontade. Enterrada, vai ao outro mundo.

19. É arrebatada polo Home-Sol, un
poderoso Deus ou Mago.
20. Como Hainuwele, ela mesma é un
porco. (No leito nupcial aparece como
porco morto, despois, para celebrar a súa
morte, mátase e cómese un porco).
21. Aos deuses sacrifícaselles aquilo
mesmo que eles son: Así, a Xesús, pan e
viño. A Dionisos, viño, etc. A Rabia,
porcos.
22. Rabia é a lúa, que ten tres fases e
“resucita” aos tres días.
23. Rabia institúe o rito da festa da
morte.
24. Rabia é tamén alimento, como
Hainuwele. Mais agora, decididamente,
alimento animal (e o rito é caníbal, xa que
os porcos foron antes seres humanos).
25. Os detalles compartidos polos
mitos indonesios de Satene, Rabia e
Hainuwele e os gregos de Démeter, Perséfone e Hécate son demasiados como
para ser froito da casualidade. Pero diso
xa falaremos.
(Por certo, ¿observaron os lectores o
recendo a Adán, Eva, Caín, Abel, paraíso –onde só se comían flores ou orballo–, cobra, árbore da ciencia, porta do
Edén, expulsión, chegada da morte e do
asasinato, etc? E observaron outro recendo a eucaristía, última cea, pan e viño, resurreción?)♦

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

As sortes do val do Bibei e Louro do Bolo
Nas alturas deste pais con Manzaneda cara ao solpor e as Trevincas asomando as súas cristas
detrás da torre do Bolo polo mencer, atópanse viñedos milenarios
de cepas penduradas en ladeiras
que caen, coma escondéndose
dos altos cumes, no abrigo húmido do Bibei no val da Falcoeira,
ao carón da agreste espiritualidade do santuario das Ermidas, que
coma unha rocha máis remata o
esporón que cae sobre o Bibei
desde Santa Cruz. Eiquí, máis
que en ningún outro lugar, os
monxes tivérono doado, todo se
carga de pura enerxía telúrica.
De todo este contorno máxico e como privilexiado especta-

dor do paso das estacións, das
estrelas, da lúa e do mediodía
por este microcosmos que traza
o Bibei no seu camiño cara ás ribeiras máis sacras, asoma unha
cuncha coma un auténtico anfiteatro natural, onde unha viña se
asenta sobre o solo granítico, un
pracer para o espírito menos sacro pero máis humano e natural.
Alí as cepas recollen cada raio
de luz que o sol lles regala durante todo o día a estas terras
frescas, desde que se anuncia timidamente por enriba do Trevinca sur até que se despide por detrás de Cabeza de Manzaneda
Cando á actividade montañeira xunguín a devoción pola

viticultura saltáronme as chispas
nestas terras. Diante miña estaba
a concentración dos factores que
definen os viños que van máis
alá: centro espiritual, que coma
todos estes espazos relixiosos está cargado dunha enerxía e dun
magnetismo especial que sen dúbida se transmite, viñedo de tradición que se perde nos tempos,
castes nobres e autoctónas como
é o godello, solos dunha impronta característica, o microclima
especial que marca o Bibei, a altura e a orientación. Moitas noites soñei con estas cepas e co viño que nos enchería os sentidos e
o espírito e que, nalgunha colleita especial, nos levaría máis alá.

Cando tentei algo serio na zona xa levaba uns meses alí Rafael
Palacios, irmán de Álvaro Palacios, o principal responsábel de
que o Priorat sexa unha das zonas
vitivinícolas máis importantes do
mundo, e tío de Ricardo P. Palacios, un dos revitalizadores do novo Bierzo, denominación de moda
no universo vitivinícola. En fin,
Rafael Palacios, cunha viticultura
moi seria, de calidade e respectuosa coa zona, e unha elaboración de
estilo borgoñón, con todo o que
iso significa cando se fala de viños
brancos, presenta dous viños nos
que a elegancia e a sutileza cargadas de complexidade son as súas
características fundamentais. Aro-

mas limpos e nítidos dun frescor
oposto ao que o sol marca noutras
latitudes, ás veces máis perto do
que parece, e cunha riqueza de
matices que vai dos aromas anisados, de feno, os aromas florais, a
froita escarchada con matices melosos que recordan o caramelo e,
no seu caso, coa madeira para respectar os aromas primarios, sumando e non encubrindo.
Louro do Bolo, crianza sobre
lías, e As sortes do Val do Bibei.
Nomes galegos para viños galegos dun rioxano que se integrou
na cultura do lugar, co máximo
respecto ás xentes, a súa historia e
a súa lingua, algo moi complicado para outros máis achegados.♦
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Hai saída
FRANCISCO CARBALLO

‘V
David Rubín
‘No oso malaio
hai máis tenrura’
M.B.
Despois do éxito acadado
co álbum O circo do desalento, un traballo debut
composto por historias peneiradas polo pesimismo
vital dos protagonistas, a
editora vasca Astiberri vén
de publicar o seu segundo
álbum, A tetería do oso malaio. Volve ser a tetería refuxio de antiheroes?
Pero de xeito diferente.
O Circo do desalento non
deixaba cabida á esperanza.
Case todo o libro estaba feito para que cada historia fose unha patada na cara. Este
libro ten máis tonalidades,
hai espazo para o humor e,
sobre todo, para a tenrura.
En certo sentido, é máis luminoso.
Quen é Sigfrido?
É o oso malaio que rexenta a tetería. É unha sorte
de Amelié pero de dous metros de alto e de 800 quilos
de peso e cun pasado escuro.
Pertence a ese tipo de individuos que axudando aos demais se axuda así mesmo.
Algún dos relatos que
compoñen o novo traballo
xa foron publicados?
Dous xa foron publicados na revista Dos veces
breve e outra no catálogo do
certame de novos creadores
de banda deseñada Na Vangarda 2005. Pero todas foron debuxadas novamente e
reestruturadas para darlle ao
libro maior unidade. A última das historias As cousas
que terminan por romper, a
máis longa que publiquei até
o momento, serve de fío
condutor de todas as demais.
Nelas vou presentando os
personaxes e descubrindo
algúns dos seus segredos. A
través deles falo do baleiro
existencial.
Ademais en Dygra codirixe a longametraxe O
espírito do bosque. En que
fase se atopa a película?
Está moi avanzada e calculo que a estrea será a finais de 2007. A película tira
dos personaxes de O bosque
animado, pero non está concibido como a súa segunda
parte. É un filme novo, con
outra estética e outra narrativa. Eu diría que é unha comedia de terror.♦

Tomelloso, 1960. Bromuro, 32 x 48 cm. RAMÓN MASATS

Mestres da luz
M.B.
Merecedoras do Premio Nacional de Fotografía, as imaxes
máis representativas de Francesc Catalá Roca, Agustí Centelles, Cualladó, Javier Vallhonrat,
Cristina Rodero, Chema Madoz
ou Alberto García-Alix integran
a exposición Mestres da luz.
Gozar do recoñecemento da crítica pola súa contribución aos
novos camiños da fotografía
contemporánea. Este é o punto
común a todos os artistas que
asinan os máis de corenta traballos da mostra Mestres da luz.
Premios Nacionais de Fotografía, a exposición que até o 7 de
xaneiro acolle o Centro Cultural
Caixanova de Vigo.
Dende as fotografías documentais en branco e negro de
Francesc Català Roca até o cromatismo rechamante característico da obra de Ouka Leele, a mostra propón un percorrido polos últimos sesenta e cinco anos da fo-

tografía realizada no Estado a través das propostas heteroxéneas
dos gañadores do Premio Nacional de Fotografía, un galardón
instaurado en 1994 polo Ministerio de Cultura e que recaeu por
primeira vez en Gabriel Cualladó.
Ao igual que Cualladó, outros artistas representados na
mostra caracterizáronse por captar co seu obxectivo momentos
históricos da realidade dende os
anos 50 até a actualidade, entre
eles Joam Colom, Ramón Masats, Carlos Pérez Siquier ou
Humberto Rivas.
Tamén se pode ver en Vigo
unha selección da obra de Cristina García Rodero, na que persegue captar a esencia doutras culturas, dos traballos de autores como Joan Fontcuberta, Javier Vallhonrat ou Toni Catany, que investigan nos límites do fotográfico así como creadores que poñen
a dialogar a fotografía con outras
arte como fai Chema Madoz.
Na mostra tamén está presen-

te a obra do documentalista Francesc Català Roca, que retrata en
branco e negro os costumes, contradicións e curiosidades da España de posguerra. Antes da creación do Premio Nacional de Fotografía, o catalán converteuse en
1983 no primeiro fotógrafo en recibir o Premio Nacional de Artes
Plásticas. Este mesmo galardón
recibiuno un ano despois Agustí
Centelles, fotoxornalista que retratou dende primeira liña a guerra civil española e que tamén está representado na mostra viguesa. En plena contenda, Centelles
ocupouse dos servizos fotográficos do comisariado de Propaganda e do Arquivo fotográfico do
Exército de Cataluña. Co remate
da guerra o que fora coñecido como o “Capa catalán” exiliouse de
Francia con máis de 10.000 negativos. Coa chegada da democracia, este fotógrafo, inhabilitado
polo réxime para exercer de reporteiro, recupera a súa maleta e
a súa obra comezase a coñecer.♦

Dó. Canosa de Puglia. Italia, 200. Xelatinobromuro en papel baritado, 75 x 115. CRISTINA GARCÍA RODERO

oces contra a
globalización”,
programa que
emite a TVE2 os
domingos á noite ofrecen
análises fondas da
realidade mundial. O 3 de
decembro emitiuse a
cuarta entrega mais quero
referirme ao terceiro
capítulo, do 26 de
novembro, que estivo a
xogar con datos e xuízos
de contraste. Eis algúns.
Un medo universal
aféctalles cada día a máis
persoas. Un poder de
dominio dos
“petroleiros” de sede nos
Estados Unidos intenta
someter todos os países
nos que haxa pozos de
petróleo. Porque neses
países, din, nin utilizan
nin precisan dese
carburante.
Correspóndenos a nós a
posesión desa riqueza
para utilizala para o noso
ben e o de todos! Estes
gardiáns do mundo
pretenden suprimir o
medo universal cando
son os creadores del.
Xa sabemos que o
terrorismo é
omnipresente. “Ese
poder” que ten exércitos
grazas ao goberno actual
dos EE UU, atribúelles o
terrorismo á civilizacións
diferentes e á gobernos
insubmisos. Debían
admitir que os terroristas
beben da miseria, da
inxustiza e da
incomprensión producidas
por “ese poder e ese
goberno”.
Estamos na era da
información, pero
estamos, igualmente, na
idade da mentira.
Quen só reciba
información dun medio
vai camiño da cegueira.
Unhas veces porque as
informacións son falsas;
outras porque son parciais.
Até as opinións dos
escritores son
manipuladas polos mass
media. Época da
información e da
confusión.
O horizonte é escuro,
mais hai saída. O 13 de
febreiro de 2003
consolidouse unha
esperanza: milleiros de
cidadáns gritaron “non á
guerra”. Hoxe son
millóns os humanos que
están en pé, están alerta
para endereitar o rumbo
mundial desde os valores
e as necesidades das
persoas. Non nós
vencerán nin os
“petroleiros” nin os
financeiros. Outro mundo
é posíbel e está aí, no
horizonte.♦

Nº 1.247 ● Ano XXIX ●
Do 7 ao 13 de decembro do 2006

O Trinque
Cinema sen cortes
cortes
A TVG recupera o cinema sen cortes publicitarios. Será nas noites
dos xoves, no espazo ‘Gran cine’,
que se inaugura o 7 de decembro
con Débeda de sangue, de Clint
Eastwood. En próximas semanas,

a Galega prevé emitir Matrix Reloaded, dos irmáns Wachowski,
Monster, de Patty Jenkins, Ghost
Ship, de Steve Beck e Mystic River, tamén de Clint Eastwood, entre outros títulos.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

A Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA
alberga a
mostra A
forza da
palabra,
conmemorat
iva do
centenario
da RAG. Na
foto,
asistentes á
recepción de
Castelao na
Academia,
no Pazo
Municipal
da Coruña o
25 de xullo
de 1934.

E

E S P E C T Á C U L O S

Guezos
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-

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.♦

Tokyo Sex Destruction

esta fita documental dirixida por Helga Reidemeister en 1998.

Ar teixo
■ EXPOSICIÓNS

CGAI

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

O Barco
Barco
■ TEATRO

TARTUFO
Teatro de Ningures representa esta obra no teatro
Lauro Olmo o vindeiro
venres 15 ás 21h.

A Coruña
■ CINEMA

ILUMINACIÓN
DE FONDO
No ciclo de cinema alemán
que organiza o MACUF como actividade parella á
mostra De Leipzig a Düsseldorf proxéctase o martes
12 ás 20h na sala Picasso

No ciclo que o Centro Galego de Artes da Imaxe
adica á Xeración da violencia USA, este xoves 7 ás
20h30 poderemos ollar O
home de Laramie (1955),
de Anthony Mann. No ciclo Ventos do Leste, o sábado 9 ás 18h poderemos
contemplar Padre (1966),
de István Szabó e o xoves
14 ás 20h30, ¡Ao lume,
bombeiros! (1967), de Milos Forman. No ciclo adicado a Bruno Dumont temos, o sábado 9 ás 20h30
La vie de Jesus (1997), e o
martes 12 tamén ás 20h30,
29 Palms (2006). No apartado Fóra de Serie, o luns
11 ás 20h, adicado ao Festival de Cine de Xixón, Juventude
em
marcha
(2006) de Pedro Costa; e
o mércores 13 ás 20h30
adicado á Mostra de Cinema Portugués, O espelho
mágico (2005) de Manuel
de Oliveira. Máis información en www.cgai.org

TERRITORIO
DE MULLERES

Podemos visitar a mostra
Da verbena ao cabaret no
Museo de Belas Artes.

Esta mostra composta por
obras pertencentes ás coleccións do IVAM e de Caixa Galicia, pode visitarse
até o 16 de febreiro na Fundación Caixa Galicia.

MÁIS ALÁ DO MITO

A FORZA DA PALABRA

A CIDADE
PRACENTEIRA

Na Fundación Barrié inaugúrase o próximo xoves 14
esta mostra sobre deseño
escandinavo, producida
polo Museu Nacional de
Arte, Arquitectura e Deseño de Oslo, na que podemos atopar pezas ben coñecidas de mobiliario, moda, cristalaría, tipografía,
publicacións, iluminación
ou tecnoloxía, desde os
anos 50 até a actualidade.

Na Fundación Caixa Galicia encóntrase esta mostra
conmemorativa do centenario da Real Academia
Galega.

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

DEBUXOS DE SIRO

Até o martes 12 temos no
Colexio de Arquitectos unha retrospectiva de Antonio Tenreiro Rodríguez titulada 50 anos.

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

LUÍS SEOANE

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

Esta fundación acolle, até o
12 de decembro, a magnífica mostra Do primitivo na
arte galega até Luis Seoa-

ANTONIO TENREIRO

Temas con ares jazzístico
e latinos, pasaxes postharcore, bossanova-lounge e versións de Music
Machine e Los Canarios
sitúannos a estes Tokyo
Sex Destruction que tocan en directo para pre-

ne. Procesos de creación
artística e de identidade
nacional, composta por
perto de 70 obras de 26 artistas da sona de Francisco
Asorey, Manuel Colmeiro,
Camilo Díaz Valiño, Laxeiro, Urbano Lugrís, Carlos
Maside, Castelao, ou Luís
Seoane entre outros, que
servirán para contextualizar

sentar Single este xoves 7
na sala Mardi Gras da
CORUÑA ás 22h30; o
venres 8 ás 00h na Dzine
de SAN SADURNIÑO; e o
sábado 9 ás 00h30 na
Iguana de VIGO. Entradas a 10 euros.♦

a concepción da pintura galega na primeira metade do
século XX.
■ MÚSICA

ANA POPOVIC
Este xoves 7 ás 21h no Rosalía de Castro teremos o
concerto El blues de los
balcanes.

■ EXPOSICIÓNS

LUIS GINEL
Podemos ollar a mostra
Mareas e carbonciños des-

Carteleira
Carteleira

☞

DÉJÀ VU. Denzel
Washington é o axente
da policía Doug Carlin. Cando
acode ao escenario do estourido dunha bomba nun barco de
pasaxeiros en Nova Orleans,
ten a sensación de que todo
aquilo xa pasou. Non será só
unha percepción da súa mente
senón que aquilo xa realmente
puido ter pasado.

O Centro
Galego de
Artes da
Imaxe ten
ciclos de
cinema
adicados á
Xeración da
violencia
USA; ao
director
Milos
Forman; e
en Fóra de
serie ten
seccións
adicadas ao
festival de
Xixón e ao
de Cinema
Portugués.

☞

O CAMIÑO DOS
INGLESES. Antonio
Banderas dirixe esta adaptación da novela de Antonio Soler sobre as vivencias dun
grupo de mozos na España da
década do 1970. Historias íntimas e reinvidicación de Málaga como escenario cinematográfico.

Orquestra
Orquestra de Cámara Checa
Xunto co Coro de Cámara de
Praga e dirixida por Martin Turnovsky vai interpretar o martes 12
ás 20h30 no auditorio municipal
Gustavo Freire de LUGO pezas de
W.A.Mozart, Vaclav Jan Kopri-

te pintor até o venres 15 na
galería Panaderas.

va e C.Saint-Saëns. O mércores
13 poderemos escoitala no Pazo
de Congresos de OURENSE. Entradas á venda anticipadamente en
www.caixanova.es e no 902 504
500 por 10, 12 e 15 euros.♦

☞

ISI/DISI. ALTA VOLTAXE. Segunda parte
desta serie cómica producida e
protagonizada por Santiago
Segura. Nesta entrega, Isi e o
seu compañeiro Disi (Florentino Fernández) terán que enfrontarse á mafia e volverán

loitar polo amor, esta vez de
Angie (Kira Miró).

☞

RATÓNPOLE. Película británica de animación chea de acción e con moito humor físico. Uns ratos que
vivían comodamente en Londres van descubrir por casualidade unha metrópole situada
nos sotárregos de Inglaterra
onde ser roedor non está demasiado ben visto.

☞

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 desmante-

lar a rede dun banqueiro financiador de terroristas. Mais nesa
misión vai coñecer a preciosa
Vesper Lynd (Eva Green).

☞

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
distribución. O cómico Sacha
Coen faise pasar por un xornalista kazako para rir de todos
os tópicos estadounidenses.
Divertido falso documental,
nada a ver coas reportaxes de
Lonely Planet.

☞

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.

☞

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.

☞

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.♦

O martes 12 represéntase no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA
esta peza da dramaturga francesa
Yasmina Reza, interpretada por
Silvia Marsó, José Luis Gil, Joaquín Climent e Carmen Balagé.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com
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de fotografías realizadas
por Eduardo Blanco
Amor entre 1933 e 1973,
até o venres 15.

Tres versiones de la vida
O mércores 13 poderemos ollala
no Auditorio Municipal de LALÍN;
o xoves 14 no C.C. Caixanova de
VIGO; o venres 15 e sábado 16 no
Rosalía de Castro da CORUÑA; e o
domingo 17 no Jofre de FERROL.♦

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

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

Pontevedra
■ CINEMA

LA DOLORES
Anger toca o venres 8 no Clavicémbalo de LUGO.

O mércores 13 ás 19h poderemos gozar na sala de conferencias de Caixa Galicia
coa ópera de Bretón.

SINFÓNICA
DE GALICIA

■ EXPOSICIÓNS

PETER SCHNEIDER

Vai dar un concerto este xoves 7 ás 20h30 no Palacio
da Ópera.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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

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

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

BILL BRUFORD
EARTHWORKS

■ TEATRO

O REGRESO
AO DESERTO

O Centro Dramático Galego representa esta peza
de Bernard Marie Koltès,
baixo a dirección de Cristina Domínguez, o sábado
9 e domingo 10 ás 20h30
no Jofre.

Gondomar
■ CINEMA

MORTE
DUN CICLISTA

Dentro do ciclo Historia e
Cinema que organiza o Cineclub Latino, o vindeiro
venres 15 ás 22h30 proxéctase no auditorio Lois
Tobío esta fita sobre a Posguerra española de J.A.
Bardem.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

DESENVOLVEMENTO
SUSTENTÁBEL.
PROCURANDO
SOLUCIÓNS

Sobre os espazos naturais
protexidos pola UNESCO –os
lugueses Terras do Miño e os
Ancares e o vasco de Urdaibai– vai a mostra que se pode ver no Palacio Provincial
da Deputación até o 31 de
xaneiro. Especialmente indicada para escolares.

DEBUXO E
OBRA SOBRE PAPEL

A galería Clérigos presenta esta colectiva até este
martes 12.

O recoñecido baterista de
jazz inglés vai dar un concerto o xoves 14 ás 21,30 h.
no teatro Gustavo Freire.

ZOO
O grupo madrileño de posthardcore toca este xoves 7
no Clavicémbalo. O venres
8 quen sube ao escenario é
o grupo Anger, que versionean a a Led Zepellin, Deep Purple... e que co tempo
se fusionou con Samain,
que versioneaban a Scorpions, Metallica, Maiden....

Oleiros
Oleiros
■ 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.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
No C.S. Caixanova estará
até o 21 de xaneiro a mostra
Da arte faraónica ao faro
de Alexandría.

O ESPLENDOR
No Café Moderno inaugúrase o mércores 13 esta
mostra de cerámica española, que poderemos visitar
até o 5 de febreiro.

O Porriño
■ ACTOS

LÚA CON LUVAS
Todos os xoves de 18h30 a
19h30 na nova sala infantil
da Biblioteca Municipal temos esta proposta didáctica
e divertida para fomentar a
lectura entre as crianzas.

España acolle esta mostra
até o 28 de febreiro.

dacional da nosa memoria
democrática e nacional.

mos visitar esta mostra no
Parlamento de Galiza.

O EFECTO DAS LUCES

JOSE CASTRO

NICOLÁS FRANCO

Podemos visitar esta mostra sobre a historia da bicentenaria institución ilustrada Real Asociación Económica de Amigos do País,
cun cento de pezas entre
obras artísticas, documentos e imaxes, até o 31 de xaneiro na sede da Fundación
Caixa Galicia.

Até este sábado 9 de decembro exponse o seu traballo en Noroeste (Ruela
de Xerusalén), dentro do
monográficos de xoiaría
contemporánea
Nomes
propios.

Até este sábado 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.

Esta colectiva vai permanecer na galería C5 Colección
até o domingo 31.

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

MAURO TRASTOY

■ CINEMA

VIDAS
EN BRANCO E NEGRO

A TOPONIMIA
DO VAL MIÑOR

Este xoves 7 proxéctase ás
21h na Biblioteca A moza
da ponte, dirixida por Patrice Laconte. O vindeiro
xoves 14 poderemos ollar
Bolivia, de Adrián Caetano.

No Claustro do Museo do
Pobo Galego temos esta
mostra, xunto con outra sobre O patrimonio das pesqueiras do Miño, organizadas pola Fundación Antonio Fraguas.

Sada

CONTRASTES

■ EXPOSICIÓNS

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

Ourense
Ourense

Santiago

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

CATRO MANS

SETE OLLADAS

DE PINTURA

A UNHA REALIDADE

Até o 7 de xaneiro temos
no Ateneo esta colectiva na
que participan Emérita
Méndez, Saul Otero, Manuel Busto e Eduardo
Baamonde.

No Museo das Peregrinacións preséntanse, desde o
mércores 13, sete coleccións de fotografías sobre
outros tantos lugares de peregrinación.

A MIRADA DO DESEXO

INTRAMUROS

O Liceo acolle esta mostra

A antiga sede do Banco de

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

UN MAR DE ILUSIÓN
Esta mostra didáctica pode visitarse no Claustro
Superior de San Martiño
Pinario.
Até o venres 15 pode ollarse a obra da pintora na galería Sol y Bartolomé.

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

GILBERT GARCIN
A obra do pintor pode ollarse até o domingo 10 na galería Trinta.
A galería SCQ organiza unha mostra do artista galego.

torio composto por pezas do
barroco europeu. 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 FragaCaixa Galicia. Información
completa en www.festivalaremore.com.♦

Até o 14 de febreiro pode-

Outono Fotográfico
En OURENSE, na A.V. do
Polvorín podemos ollar,
desde o mércores 13, a
mostra Olladas ao meu
barrio; no C.C. da Deputación temos, a partir do
venres 15, Nómades, 60
imaxes a cor que revelan
os costumes, forma de
vida e cultura dos últimos pobos nómades dos
cinco continentes; na galería Volter está a mostra
Por un momento de
Marta Villoslada; na
galería Marisa Marimón
até o 12 de decembro, temos Unha película de
pel XII, de Chema Madoz; no Museo Municipal, até o 17 de decembro, Iconos, de galegos
destacados que utilizan a
imaxe como expresión
artística, e O papel da fotografía: Afal, novo lente e photovisión; na Casa da Xuventude o 16º
Certame de Fotografía
de Medio Ambiente 06,
até o 14 de decembro. O
Museo Etnolóxico de RIBADAVIA acolle desde o
martes 12 a mostra 19312006 Fantasías Republi-

canas. No Centro Sociocultural e Xuvenil O Ensanche de SANTIAGO
preséntase As mans do
vento, con traballos de
Xacobe
Meléndrez
Fassbender, nos que xoga co paralelismo entre a
música e a fotografía. No
BARCO DE VALDEORRAS,
na galería Sargadelos
Poética, de Tivo Ventura, até o 11 de decembro.
Na Casa da Xuventude
de CHANTADA os traballos do Concurso fotográfico convocado pola
mesma, até o 15 de decembro. Na Casa da Cultura de PONTEDEUME as
imaxes de gran formato
dos galegos Víctor Rivera Jove e Eloy Taboada
Rivas, na mostra Aquel
que añora el mar, até o
15 de decembro. Na libraría Torga (Paz 12) de
Ourense hai unha mostra
de libros galegos de fotografía e os catálogos do
Outono Fotográfico á
venda. Máis información
na Casa da Xuventude de
Ourense ou en www.outonofotografico.com♦

Imaxe de Xaxobe Meléndrez Fassbender.

LYDIA GORDILLO

LEOPOLDO NÓVOA
vos músicos galegos, a Agustín Lage Domínguez e a Jorge Villar Martínez, con entrada de balde até completar aforo; e o mércores 13 ás 20h30
poderemos escoitar no Fraga á
Orquestra Barroca Norte do
Sul, dirixida por Ana Mafalda Castro e Pedro Sousa Silva, que interpretará un reper-

DESCUBERTOS

VIAXE OBLICUA

A Fundación Granell presenta o mostra De tripas
corazón até o sábado 30 de
decembro.

Are
Are More
More
O sábado 9 ás 20h30 estará no
teatro-cine Fraga de VIGO a
Ensamble Ausonie presentando Os soños de Rameau, unha
selección das óperas Zoroastre e Zaïs, cunha entrada de 10
euros; o luns 11 e o martes 12
ás 20h30 teremos na Casa de
Arines-Instituto Camões, dentro do ciclo A guitarra e os no-

Fluído, da mostra Habana Factory na galería A Chocolataría de SANTIAGO.

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

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

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

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

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

PROXECTO EDICIÓN
Até este domingo 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.

Convocatorias
A RAIA:1936-1952
A Iniciativa Raia Viva e a asociación
Amigos da República organizan este
congreso internacional, que se celebra
do venres 15 ao domingo 17 de decembro na vila portuguesa de CHAVES, co
fin de encuadrar téorica e metodoloxicamente as memorias da raia galegoportuguesa na época 1936-1952, na que
Portugal e a raia en particular tiveron
suma importancia. A antropoloxía ten
realizado traballos neste eido que nos
permitirán compreender mellor as memorias sociais e os seus usos. O encontro servirá tamén para orientar os traballos de investigación que serán desenvolvidos por alunos das universidades
galegas e portuguesas e por membros
das asociacións e colectivos da raia. A
data límite para se inscriber na área de
Antropoloxía e nos obradoiros formativos é este domingo 10. Información
completa en www.raiaviva.org.

XIII PREMIO
ÁLVARO CUNQUEIRO
O Concello de LALÍN e a asociación
Amigos da Cociña Galega promove este certame de xornalismo gastronómico,
no que poden participar todos os escritores e xornalistas que publicaran libros, artigos, entrevistas, banda deseñada, fotografías ou comentarios, en galego ou castelán e nos distintos medios de
comunicación, sobre temas relacionados coa gastronomía galega nos últimos
dous anos. Os traballos, de carácter inédito, deberán ser presentados, ben polo
autor, ben por terceiras persoas ou enti-

dades, aportando seis exemplares que
xustifiquen a súa opción ao premio e un
escrito dirixido ao alcalde-presidente de
Lalín co nome, dados persoais, teléfono
de contacto e currículo do autor, e no
seu caso, tamén do presentador. De se
tratar de artigos xornalísticos chegará
co xornal orixinal completo e cinco fotocopias do artigo e, no caso de traballos de radio ou televisión, axuntaranse
seis CDs ou DVDs, acompañados dunha certificación expedida polo director
da emisora ou canle. Para a categoría de
páxinas web bastará un escrito no que
se indique o enderezo correspondente.
O prazo de presentación remata o 9 de
xaneiro de 2007. Máis información en
www.lalin.org.

UTOPÍA SON
O Foro Utopía e o café Uf de Vigo organizan a II Mostra de Canción de Autor, para o que convocan un primeiro
premio dotado con 600 euros para a
canción máis votada, con letra orixinal
en galego e música orixinal, un segundo de 300 euros para a mellor musicación dunha letra non orixinal, e un terceiro de 200, para cancións con letra e
música orixinais en calquera idioma.
Tanto a letra como a música dos temas
presentados ao primeiro e terceiro premio deberán ser orixinais e non ter sido
gravados anteriormente nun soporte
comercial, condición que tamén se lle
requerirá á música que opte ao segundo
premio. Os temas que opten ao primeiro e segundo premio deberán ser cantados en galego, e en todo caso todas as

letras que se presenten deberán estar
escritas na nosa lingua. Cada concursante, que poderá presentar un máximo
de tres temas, deberá facilitar os seus
dados persoais, estilo musical, e instrumentos empregados para a inscrición
gratuíta en utopiaforo@nodo50.org ou
no café Uf (r/ do Pracer 19), adxuntando as letras coas que participa, antes do
30 de decembro. Máis información en
www.nodo50.org/utopiaforo.

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

PATRIMONIO CULTURAL
A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e o Museo das Peregrinacións organizan o seminario transnacional O

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

PORTOGRAFÍAS
Até este venres 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.

■ TEATRO

LORCA ERAN TODOS

AMARANTO
Na sala Yago poderemos
disfrutar desde este xoves
7 ao domingo 10 con Indignos (un presente escuro), unha performance,
instalación e documental
que se desenvolven nun
mismo espazo transformado por esta compañia. Desde o vindeiro xoves 14 ao
domingo 17 teremos no
mesmo lugar Dias sin na-

A Deputación de Ourense promove unha
nova edición deste galardón de literatura
infantil e xuvenil, na modalidade de ilustración, dotado con 3.000 euros. Na que
poderán participar todos os ilustradores
de calquera nacionalidade que presenten
un mínimo de dez debuxos, inéditos e
orixinais, tomando como base o texto
premiado na modalidade de narración
deste Premio Pura e Dora Vázquez e a el
referidas, que nesta edición gañou A historia máis incríbel que nunca liches de
Breogán Rivero. Coas ilustracións, que
se presentarán no seu conxunto baixo lema, achegaranse nun sobre pechado os
dados completos do autor, e entregaranse, antes do 20 de decembro de 2006 no
Rexistro Xeral da Deputación de Ourense, sita na rúa do Progreso 32, 32003 de
Ourense. Para máis información e recollida do texto a ilustrar chamar ao 988
385 222 ou por correo electrónico en
centrocultural@depourense.es.♦

SILVERIO RIVAS

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

O vindeiro sábado 16 e domingo 17 represéntase no
Salón Teatro esta obra escrita e dirixida por Pepe
Rubianes, na que un elenco de 10 actores máis unha
bailarina poñen en escena
diferentes momentos da vida do poeta, a partir de textos de Agustín Penón, Ian
Gibson, Eduardo Molina
Fajardo e José Luis Vila
Sanjuán.

PURA E DORA VÁZQUEZ

demos ollar esta mostra de
fotografía de Manuel Jesús Cea, con marcos de
marquetería realizados a
man.

MENCHU LAMAS

Silverio
Rivas
mostra
esculturas
na galería
PM8 de
VIGO.

reto dunha realidade caleidoscópica,
que se celebra o xoves 14 no Salón
Carlos V do hotel Monumento San
Francisco de SANTIAGO DE COMPOSTELA dentro do proxecto COESIMA,
rede europea que traballa pola valoración do patrimonio cultural de varios
destinos de peregrinación. Os interesados en participar deberán inscribirse
antes do martes 12 no Museo das Peregrinacións (San Miguel 4) sendo a matrícula e gratuíta. Máis información en
investigacion.mdperegnacions@xunta.es, ou no teléfono 981 581 558.

JUAN CARLOS MEANA
A mostra Extraña-entraña
pode visitarse na galería
Bacelos.
da, de Tranvía Teatro.
Entradas e horarios en
www.salayago.com.

Tomiño
■ EXPOSICIÓNS

GRANELL EN PAPEL
Podemos visitar esta mostra no Auditorio até o domingo 17.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA DE NADAL
Até o 13 de xaneiro poderemos visitar esta mostra, na

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA

INSTITUTO
GALEGO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA

Convócanse axudas destinadas á
sufragar os gastos extraordinarios
en que incorresen as entidades locais como consecuencia directa das
inundacións acaecidas no mes de
outubro deste ano. As solicitudes
deberán presentarse antes do 30 de
decembro. A información completa
desta orde pode consultarse no
DOG de 30 de novembro de 2006.

Apróbase a convocatoria en
concorrencia competitiva de axudas á mellora da produtividade
empresarial mediante á mellora
da produtividade empresarial mediante a innovación, cooperación
e modernización do tecido produtivo. Toda a información está recollida no DOG do 28 de novembro de 2006.♦

súa X edición, na galería
Trisquel e Medulio.

Vigo
■ ACTOS

PALESTINA HOXE
O mércores 13 ás 20h na
sala de conferencias do
Centro Cultural Caixanova,
Mohamed Safa falaranos
da situación do seu país,
nun acto organizado pola
Plataforma Cidadá de
Apoio ao Pobo Palestino.
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 06
As obras do prestixioso
premio de fotografía de natureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London, pódense admirar desde
o xoves 14 na sala III do
C.S. Caixanova até o 21 de
xaneiro.

FERNANDO MOLERO
O artista conta cunha exposición até o 5 de xaneiro na
galería María Magdalena.

INÉDITOS DE LAXEIRO
À Fundación Laxeiro pre-

senta esta magnífica mostra
de 24 retratos realizados
polo pintor, que podemos
ollar até o 4 de marzo.

MESTRES DA LUZ
O C.C. Caixanova reúne,
até o 7 de xaneiro, o traballo de 46 fotógrafos galardoados co Premio Nacional de Fotografía, como Ouka Leele, Javier
Vallhonrat, Cristina García Rodero, Humberto
Rivas, Chema Madoz ou
Alberto García-Alix.

ARTEMIO
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.

IMAXES
DUN VIGO DISTINTO
Na Casa da Xuventude po-

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

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

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

O Centro
Cultural
Caixanova
acolle a
mostra de
fotografía
Mestres
da luz, 46
galardoados
co Premio
Español do
ramo, entre
os que está
Alberto
García-Alix,
de quen
ollamos un
auto-retrato.

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.
■ 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.
■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

■ MÚSICA

SOZIEDAD
ALKOHOLIKA
Esta banda basca vai dar un
concerto o vindeiro sábado
16 ás 23h na Sala A! Entrada anticipada á venda por
16 euros en Elepé, Gong e
Tipo, ou na billeteira por 20
euros.

TRES TREBÓNS
Xurxo Souto estará presentando o seu último libro
este venres 8 ás 20h30 no
C.S. Revolta (rúa Real 32).
A partires das 22h haberá
un concerto dos Tres Trebóns e o Vendaval do Rosal, cunha entrada solidaria
de 2 euros.

A Rede

actuación desta recoñecida agrupación coral do
estado norteamericano de
Missipi.

THE SEVENTH HATE
A banda toca este xoves 7
na Iguana Club xunto con
Katana Chaos. O venres 8
estarán en directo as bandas madrileñas Valderock
e Susy & The pornorockets. Máis información en
www.laiguanaclub.com.

■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

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

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.♦

■ TEATRO

IMPERIAL
Teatro do Noroeste presenta o vindeiro venres 15
ás 20.30 h. no C.C. Caixanova a obra Café Cantante Vigo 1936, dirixida por
Eduardo Alonso, un espectáculo musical de gran
formato na que participan
dez actores ademais de
músicos en directo.

■ MÚSICA

SERGIO GODINHO
Con máis de 35 anos de carreira, considerado un dos

artistas máis importantes
da música portuguesa, presenta un novo traballo de
orixinais este xoves 7 ás
22h na Casa da Música ás

22 h. Entradas a 15 euros.

ESTÚDIO DE ÓPERA &
CONVIDADOS

Na sala 2 da Casa da Mú-

Non vos riades que o conto é triste

OLLARES DE PERFIL

INEO
www.clusterineo.org
Páxina electrónica da Asociación das
Novas Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galiza, que se agrupa nun
clúster de empresas que tratan de promover o tecido asociativo do sector para posibilitar a competencia no mercado global. Inclúe información, proxectos paralelos e zonas de socios e profesionais.♦

BLACK HERITAGE
SINGERS
O C.C. Caixanova acolle
o martes 12 ás 20h30 a

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

CICLO MARATONA
LOPES-GRAÇA
Que ten lugar na Casa da
Música e comeza o sábado
16 coa actuación de Miguel Henriques ás 11h;
António Rosado ás 13h;
Miguel Borges Coelho ás
15h; António Rosado ás
17h; Ana Ester Neves ás
19h; Fausto Neves ás 11
do domingo 17h; e a Coral de Letras da Universidade do Porto ás 12h30.
Cada unha das actuacións
ten un custe de 5 euros.

Lisboa

Viveiro
iveiro

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

A FUNDAÇÃO

O MUNDO
DAS ÁRBORES

Podemos visitar esta mostra até o venres 15 no Centro de Maiores de Caixa
Galicia.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

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

sica o próximo xoves 14
ás 19h30 con entradas a 5
euros. Tamén neste lugar
pero o venres 15 ás 22h
coa entrada a 10 euros estará Ricardo Rocha, instrumentista e compositor
para guitarra portuguesa
que apresenta o novo traballo Luminismo. Neto do
guitarrista Ricardo Rocha
levou os premios Carlos
Paredes e Revelação Ribeiro da Fonte.

Costa traballo entender como, entrado o século XXI, un concello
galego opte por investir cartos públicos en opcións exclusivamente católicas e consumistas do nadal. Na Alameda de Vigo perpetraron algo semellante a un belén de polispán cun anxo que mesmo leva un peiteado propio da súa alcaldesa.♦

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.♦
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Soziedade
Alkoholica
dá un
concerto o
próximo
sábado 16
en VIGO.

A

Comisión do Estatuto
acordara, por unanimidade, o deber de coñecer o galego para, así, igualalo ao castelán. Pero chegaron
as cúpulas dos partidos en
Madrid e mandaron parar. Tu-

co Cerviño, polo PSdeGPSOE, parece que aguanta a
presión, pero ao fillo de Baltar caíulle a cara de vergoña,
ademais da moral. Agora chega Teresa Fernández de la Vega, a vicepresidenta, e dille

complicemente ao PP estatal
que non debe preocuparse,
pois o Estatuto Galego será
debidamente rectificado en
Madrid en todo o que faga
falta. Xa non é centralismo, é
humillación.♦
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Xoán Carlos Fernández Pulpeiro
‘As normas de protocolo tamén ensinan a comer percebes’
H. VIXANDE
Xosé Carlos Fernández Pulpeiro é xefe de Comunicación
da Deputación de Lugo e experto en protocolo. Os seus coñecementos permitíronlle escribir o libro “Civilidad” (Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo), onde fala
de protocolo e bos costumes.
No seu libro descubrín que iso
de excelentísimo, ilustrísimo
ou señoría son títulos que non
se poñen ao chou.
Os tratamentos veñen por
herdanza, sobre todo na nobreza,
ou por designación. As leis son as
que impoñen os tratamentos e as
institucións non poden regular de
forma contraria. É máis, na última modificación legal, aumentaron os tratamentos dos cargos.
Tamén aprendín a saudar.
O saúdo é unha forma de cortesía pero hai un protocolo social
que establece que formas son
oportunas. Interesa coñecer non só
os saúdos entre as persoas, senón
tamén os das empresas e como se
saúdan nos outros países. Os xaponeses fan reverencias constantes
pero non teñen contacto físico para saudarse e iso convén sabelo.
E descubrín que as flores
teñen significado.
Moito. Á hora de obsequiar
as florarías xa saben o seu significado. O fento, por exemplo,
que parece que non ten valor, é
esperanza e á hora de fabricar un
centro para unha inauguración,
nunca está de máis.
Eu regalo as flores que están de oferta.
Estupendo! É unha forma de
expresar sinxeleza e cariño.
O que non é moi actual é a
linguaxe dos abanicos, que recolle o seu libro.
Nin iso nin as tarxetas de visi-

XESÚS PONTE

ta con marcas. No libro refírome
tamén ao protocolo pasado, incluso o romano. Isto vén de sempre,
os romanos mesmo tiñan normas
para as bacanais. Sabía que Leonardo era un experto en protocolo
que inventou os panos de mesa?
Fala do protocolo nas vodas. Terá que adaptarse aos casamentos dos homosexuais.
Por suposto, fareino na próxima edición. Nas presidencias
dos banquetes de vodas unha regulación indica que deben alternarse mulleres e homes e no caso dun casamento do mesmo sexo, pode haber problemas para
non xuntar dous homes ou dúas
mulleres. Hai que solucionalo
con sentido común.
Ocúpase tamén das conversas telefónicas. As chamadas aos
móbiles di que deben ser breves.
Ten razón, están carísimas.

Aí hai que falar das compañías telefónicas, porque unhas son
máis caras cas outras.
Tamén di que non hai que
contestar todos os correos electrónicos que chegan. Menos
mal, eu recibo centos!
Iso padecémolo todos. Recibimos correos sen coñecer a orixe e moitos deles con virus. ¡Como imos contestalos? A correspondencia normal, si.
Ao abordar como ocupar os
vehículos, di que os homes van
diante e as mulleres detrás.
Non será vostede machista?
Non ten nada que ver co machismo. As normas de protocolo
xeral non se relacionan co machismo. Preguntáronme por que
unha muller debe situarse á dereita do home nalgúns casos. Dúas persoas non collen na mesma
cadeira, de forma que hai que es-

tablecer un criterio e, niso, imponse a tradición da cortesía.
Incluso fala dos lavados.
Nas casas alternativas alemás,
os homes ouriñan sentados.
Iso si que non o sabía, teño
que incorporalo.
É para que non salpiquen.
Entón pasa como cos percebes, hai que saber comelos para
non manchar a ninguén e para
iso hai que comer moitos!
O protocolo ocupa un espazo importante e sinala que nos
actos celebrados en Galiza,
Touriño pode estar relegado ao
décimo posto.
Iso está regulado no Decreto
2099/83, que é do 83 e teñen que
vir todos os membros da familia
real e altas institucións do Estado para que suceda. En xeral, o
presidente é a primeira autoridade na Comunidade autónoma.♦

axenda elas 2M7
A NOSA TERRA

O axudante
do sheriff
GUSTAVO LUCA

C

omo subsecretario
de Armamento e Seguridade Internacional, John Bolton foi o
dinamiteiro encargado polo presidente dos EE UU,
George Bush, de romper
todos os acordos de control de armas suscritos por
aquel goberno. Non vos
convén, avisaban os aliados. E logo, quen volo dixo, preguntaba Bolton con
moito arruallo, mentres
deitaba na varredura o
Acordo Anti-Balístico, a
Prohibición de Probas Nucleares e mesmo o de Inspección contra Armas
Químicas, promovido polo pai de Bush. Jesse
Helms, que ten un retrato
de Benito Mussolini no
despacho, comentou aliviado: “Na guerra nuclear,
quero estar á beira deste
fenómeno” (Helms é o
promotor da Lei HelmsBurton contra Cuba).
Aplaudido polo seu seu
xefe, criticado en todo o
planeta, Bolton dinamitou
a comisión da ONU para
control de armas lixeiras,
desautorizou o Tribunal
Penal Internacional (TPI) e
suspendeulles a axuda militar a 35 países que recusaran a inmunidade dos EE
UU perante o TPI. Entre
eles estaban os países bálticos, entusiastas da guerra
contra o Iraq.
Bolton inventou as armas de destrución masiva
que serviron de coartada
para romper o Iraq, acusou
ao Servizo de Sanidade
cubano de producir armas
químicas (Jimmy Carter
negouno e parou o golpe)
e propuxo o bloqueo internacional contra Corea do
Norte, Irán e Siria.
En pagamento por
tanta intelixencia política,
Bush ascendeuno a embaixador na ONU a pesar
das reticencias do Senado,
que lembraba dúas frases
de Bolton moi comentadas: “A ONU non existe”
e “Se á sede da ONU en
Nova York lle caesen cinco pisos aínda teriamos
ONU de máis” .
Agora, o novo Senado
acaba de cortarlle a cabeza. Bush non deu nada por
el. A película de John Bolton é a do axudante do sheriff que, estomballado na
soleira da autoridade, dirixe Little Rock a tiros. Por
un momento, os caciques
da vila pensan que é interesante para os seus negocios que todo mundo ande
teso coma unha vara pero
non tardan nada en vérense arruinados, sen clientes
e coa autoridade comprometida. A culpa, como estaba cantado, é do axudante ao que aforcan en proceso abreviado para recuperaren amigos.♦
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No Auditorio de Galicia permanece aberta até o 31
de xaneiro de 2007 a exposición Memorial da Liberdade. Represión e resistencia en Galiza, 19361977, que pon un ponto e seguido ao Ano da Memoria. Nestas páxinas únense as reflexións que lle

suscitou a visita a esta mostra a diferentes escritores/as e intelectuais galegos, xunto con dúas ponencias doutra iniciativa recentemente celebrada no
mesmo contexto de explicación do noso pasado inmediato, o congreso Destecendo a desmemoria.

A perspectiva nacional galega e
o alzamento militar do 36
FRANCISCO RODRÍGUEZ
Non falo desde a perspectiva do
historiador erudito, senón dun leitor atento e home preocupado pola
concepción que se ten de Galiza
nos distintos periodos históricos.
Comezo por lembrar un extraordinario libro de H. Carr, O que é a
historia? Debía ser manual obrigado das licenciaturas en ciencias
humanas e especialmente na historia. O señor Carr deixa claro que a
Historia é unha ciencia suxeito-obxectal, quer dicer que a perspectiva do suxeito vai sempre implícita
no obxecto ou no resultado final,
no discurso que se produce despois dunha investigación. Polo
tanto, se a perspectiva vai no obxecto non pode haber un resultado
alleo a unha tendencia determinada, sexa social ou nacional ou ambas as dúas, ou de xénero, por citar
as máis importantes. No caso galego frecuentemente o que se produce é unha historia que os galegos e
as galegas vimos interiorizando,
non de agora nen do franquismo,
senón desde que existe un sistema
educativo formalizado, de carácter
oficial, como un relato que nos
anula continuamente ou que converte o noso país nunha variante
local da historia española. Pero
cunha deficiencia máis grave, porque non é unha variante que sumada a outras produce a Historia de
España, a dun método perverso
que consiste en que o local, de
existir, aparece como dependente
ou subordinado e, polo tanto, como unha proxección mimética do
que aconteceu ou acontece en España.
A idea de España, esa idea
dunha nación mítica, é a dunha
nación inexistente do ponto de
vista empírico, material, do rigor
histórico, que se afirma desde a
contundencia do Estado, de cara
ao pasado, no presente e para
condicionar o futuro. Do ponto
de vista da dialéctica social e histórica, da dialéctica ideolóxica,
proxecta uns raios sublimes sobre os que formamos parte do espazo estatal.No caso galego, o
que fai é obnubilar a apreciación
da propia realidade. Se Galiza,
nós mesmos, consideramos que
ten hoxe un papel marxinal den-
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A mostra Memorial da liberdade permanece aberta no Auditorio de Galicia en Compostela.

tro do Estado español, o normal é
que esta marxinalidade se proxecte desde o ponto de vista da
creación do discurso suxeito-obxectal. A marxinalidade reflíctese cara ao pasado. Anula a nosa
perspectiva nacional e impide
ver moitas cousas e, en concreto,
as que a seguir enumero porque
me parecen cruciais.
Galiza suxeito histórico
Impide que un obxecto chamado
Galiza sexa suxeito histórico, polo tanto que apareza como unha
realidade específica e diferenciada. Algo grave porque, se non se
emprega este tipo de perspectiva,
o normal é sempre a desvalorización ou o descoñecemento do que
aconteceu no noso país. Velaí o

corolario: a tendencia a ver a historia sempre en perspectivas que
corresponden, nunha etapa histórica, ao que foi Castela-León e,
noutra, a unha concepción abstracta de España que normalmente coincide co dominante no Estado, sempre sustentado en territorios de lingua española, cuns aditamentos referenciais a Cataluña
e Euskadi. Por outra parte este tipo de perspectiva o que impide é
a información, mesmo sobre nós
mesmos. Unha información procurada conscientemente. A falla
de información, de explicación,
leva á constación como naturais
de fenómenos que agachan, moitas veces, outras realidades que
compre desvendar.
Góstame poñer un exemplo
que, por empírico, pode ser moi

ANXOS SUMAI

contundente. Cando vemos os turistas visitar a catedral de Compostela estou seguro de que nen
siquera escoitan a palabra Galiza.
Non existe en ningunha información da Catedral, mesmo cando
no intencionadamente denominado panteón das reliquias, unha especie de Panteón Real, resulta imprescindíbel. Esta falla de referencias coloca de maneira aguda a Galiza dentro do Estado español como unha terra cun riquísimo patrimonio artístico pero sen
soporte histórico detrás. Porén
ese patrimonio ten tal contundencia visual que obrigaría a calquer
observador, e desde logo a calquer poder político que se sustente sobre o país, a desvendar que
hai detrás de todo iso porque, se
non, é inintelixíbel desde calquer
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ponto de vista. O que non imos
poder crer é que a catedral románica máis grande de Europa esteña en Santiago de Compostela
porque tocou a flauta ou porque
houbese aquí un mito xacobeo.
Iso só o cre un parvo, unha persoa
alienada na desmemoria ou que
non quer enfrontar o pasado cunha mínima análise crítica ou cunha erudición non restritiva.
Asemade, a falta de perspectiva nacional galega impide avaliar
con corrección cal foi o papel histórico de Galiza, o seu peso, e
comprender que hai fenómenos
moi específicos mesmo na historia próxima, que darían pé a unha
avaliación crítica diferenciada e
argumentada en dados contrastábeis. Por exemplo, é incuestionábel o feito de que, a comezos do
século XX, as mobilizacións labregas máis relevantes de todo o
Estado español se produciron en
Galiza. Andando os anos, as mobilizacións agrarias máis grandes
no Estado, entre 1975 e 1990, tamén se producen na Galiza. ¿É só
un fenómeno cuantitativo polo
número de labregos e a estrutura
social de clases respecto ao resto
do Estado español? Sen dúbida,
eran labregos diferenciados pola
súa ubicación dentro da estrutura
económica, e polo tanto na ideoloxía respecto dos outros movementos labregos no Estado español.
Chama a atención que poidamos
falar dos movementos labregos
comandados pola CNT en moitísimas partes do Estado español na
etapa da República pero que nas
historias de España Galiza non
apareza ou sexa residual. Ou mesmo que se fale dos movementos
labregos en Cataluña cando do
ponto de vista cuantitativo e de
manifestación pública non teñen
parangón cos nosos.
Historia política do país
Vinculado a todas estas deficiencias hai algo moi notorio: en Galiza non veredes normalmente manuais que estuden a historia política do país. Subxacen dúas argumentacións falaces: a primeira é
que para que fai falla historia política se nunha etapa histórica como
a idade media os oligarcas feudais
eran todos moi maos e mesmo caciques. Desde unha determinada
perspectiva histórica do século XX
chegamos a entronizar a estupidez
mental. Con ese criterio non entenderemos nada dos procesos evolutivos da historia e menos poderemos avaliar que papel cumpriu a
oligarquía galega en etapas de normalidade do país. Pero isto faise
en Galiza e faise a mantenta. O retrato da nobreza galega que se fai
nos libros de Historia de Galiza é
para botarse a tremar, por falsificadores, mintireiros e propios dun
esquematismo vulgar, non só nada
marxista tampouco minimamente
racional.
A historia de Galiza académica pratica, maioritariamente, o reducionismo economicista e o empirismo sociolóxico. Primeiro foron os prezos do millo, despois os
do viño... así andou o historicismo academicista universitario
dando voltas á roda sen ir ver que
pasou na superestrutura política
do país para procurar as etapas de
normalidade e anormalidade. Para eles nunca houbo clase dirixente. O gosto polas clases popula-

‘Nen sequera
na historia
de España
progre se quere
aceitar a Galiza
de boa vontade
como
un fenómeno
peculiar,
sui generis e
moi importante
do ponto de
vista da
dinámica
da loita contra
o franquismo,
tamén no exilio”

res, por exemplo, as mulleres labregas na etapa medieval ou no
antigo rexime, parece a compensación para se liberar de coñecer
cal era o papel de Galiza ben na
etapa histórica como reino de
seu, ou baixo a monarquía española, con ou sen clase dirixente .
Resulta curioso que, en etapas
como a do Barroco, nas que a capacidade de producir excedente
económico foi tan brutal que serviu, por exemplo, para fornecer
de materias primas e alimentos a
Castela, a través das ordes relixiosas ou de mecanismos de vinculación a clases nobiliarias de
fóra, ao mesmo tempo que para
permitir a construcción de pazos
ou de edificios tan esplendorosos
como a fachada barroca do Obradoiro ou o agrandamento de todos os mosteiros do país.
Tecendo a historia desta maneira, os prexuizos son gravísimos á hora de construír a historia
galega e isto produce unha falla
de consideración total na historia
de España. Nós non figuramos
pero é que, desde dentro, se colabora eficientemente para que non
figuremos, o que repercute nunha
falla de autoestima real. Non porque a historia teña qe ser sempre
louvábel ou dignificadora, senón
porque non figuramos, non hai
historia. Esa é a forma mellor de
ter unha estima moi baixa. Se figurásemos, unhas veces sería con
claroescuros, noutras teríamos
personaxes esforzados a favor do
país, sempre contaríamos con elementos de contraste que nos darían as chaves da nosa evolución
como nación.O problema está na
ausencia e na anulación.
O caso máis paradigmático é
o da historia medieval de Galiza
que está sedenta dunha reformulación radical porque parece mentira que, despois de tantos anos,
non fósemos capaces de desfacer
o mito do reino de Asturias, de

asentar a idea de que os monarcas
que figuran desde case o século
IX ao XIII son maioritariamente
de lingua galega, de afirmar a
existencia do reino da Galiza como central neste periodo. A propria historiografía “rexional”, os
magníficos, pola sua base erudita,
libros de García Oro, evidencia
que as guerras do século XIV con
trascendencia europea tiñan aquí
o epicentro e conlevaron consecuencias determinantes para a
evolución da Galiza, xa antes do
dominio dos Reis Católicos.
0 36 na Galiza
¿Todo isto como fai que nos teñamos que enfrontar co problema do
levantamento militar fascista de
1936 e as súas consecuencias para
Galiza? Creo que non esaxero se
digo que hai unha tradición que
consiste en analisar este fenómeno
na Galiza que repercute nunha homoxeneizacion co resto do Estado. Ocúltase e minusvalórase os
fenómenos galegos, de maneira
que así sexa moi difícil que nos
debates académicos Galiza apareza con persoalidade propia. É magoa porque estas formulacións
fanse desde unha perspectiva de
esquerda, reincidindo nun prexuizo existente non só na opinión pública do Estado, tamén na historiografía oficial, de que Galiza foi
franquista e dese estigma non nos
libra ninguén. Como lembraba
Castelao, a ninguén se lle ocorreu
pensar en Valladolid como tobo da
reacción fascista, pero na Galiza
si, mesmo polas orixes de Franco
(era un rapaz cando marchou con
14 anos). Claro que este prexuizo
turra con dous factores de grande
entidade.
Un factor de tipo sociolóxico
que me parece que faríamos ben, á
marxe das nosas tendencias ideolóxicas, de poñer en valor e tentar
que aboie e trascenda o carácter

individual: a constatación, que antes intuíamos, da contundente represión, por extensión e intensidade, contra milleiros de galegos e
galegas, asasinados, detidos, encarcerados, perseguidos ou exiliados, sin parangón do ponto de vista contrastivo con todas as partes
que dentro do Estado español quedaron inicialmente baixo o control
dos golpistas. Isto ten moito peso
empírico e cando se fala en termos
de educación social temos que
darlle a dimensión sociolóxica
que tivo. Aínda que parte desa represión vai sobre movementos
que tiñan extensión noutras áreas
do Estado aquí garda unhas características moi peculiares. Penso,
por exemplo, que canto máis se
estude o fenómeno da CNT en
Galiza veranse esas peculiaridades, pola condición de clase, tamén polo tipo de labregos que había no noso país, e pola influencia
ideolóxica de América. Estou certo que moitas das persoas que se
consideraban marxistas eran autodidactas formados especialmente
en Cuba. Isto hai que telo en conta para entender algunahs dinámicas peculiares.
Outro grande tropezo é que,
do ponto de vista do debate ideolóxico-político, a práctica nacionalista incipiente e os resultados políticos da sua actuación,
nada menos que co referendo do
Estatuto de Autonomía uns días
antes do golpe militar, a conformación do Partido Galeguista e a
súa alianza coa Fronte Popular e
os condicionantes que puxo para
ela, sitúan a óptica galega do
compromiso republicano, óptica
de grande importancia cualitativa, a mesma que tiña a prática artística galega naqueles anos. Galiza ten que existir porque, se
non, non se entende nada do que
aquí ten pasado. O Estatuto de
Autonomía non se entende sen
Partido Galeguista, a arte comprometida coa causa republicana
non se entende sen unha perspectiva galega ( botei en falta este
ano que non estivesen expostos
con todo o respeito e admiración
que merecen os álbumes de guerra de Castelao) e o exilio tampouco se entende, na medida que
tivo algunha caracterización política interesante, se non é por
manter criterios de continuidade
republicana baixo un marco de
reivindicacións nacionalistas para a instauración dun futuro Estado federal. Esquecido este aspecto cualitativo, nen sequera na historia de España progre se quere
aceitar a Galiza de boa vontade
como un fenómeno peculiar, sui
generis e moi importante do ponto de vista da dinámica da loita
contra o franquismo, tamén no
exilio.
Un terceiro elemento que empeza a quedar cada vez máis claro
nas investigacións que se fan é que
Galiza non foi epicentro da reacción e da sublevación Aquí houbo
un papel chave do exército, do
aparato institucional do Estado e,
en menor medida, da Igrexa católica como institución.Os elementos
sociais que participan na reacción
e na represión son detectábeis pero, desde o ponto de vista ideolóxico, no conxunto do país eran marxinais. O grave é que a combinatoria entre papel chave do Exército,
unha actitude dubitativa das institucións do Estado en Galiza, espe-
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cialmente dos gobernos civís, e
unha certa ambiguidade ou actitude errática do Ministerio de Gobernación, provocou que Galiza
fose pasto da sublevación, e aínda
así tardou máis de vinte días en
asentarse o golpe. Isto vese moi
ben cando analisas os consellos de
guerra, porque o Exército nunha
etapa fixo proclamas e preparou a
represión desde unha óptica aparentemente republicana, con Vivas
á República, cando nos seus documentos estaba claro que querían
acabar co rexime constitucional.
Era un golpe que se acobillaba non
nunha alternativa fascista senón de
estabilidade e orde, cando despois
se ve claro nos consellos de guerra
que se trata dun golpe militar asentado no odio ás hordas marxistas e
a desintegración do Estado español. Para min isto é o nuclear do
que aquí aconteceu.
Recuperar
a perspectiva nacional
Cando se está a recuperar a memoria paréceme tamén importante recuperar este aspecto nacional,
e non digo nacionalista. Non me
cabe dúbida de que cando se afirma a importancia do movemento
anarquista na Galiza se non se fai
cunha análise fonda de cal era a
estrutura de clases pódese malintepretar. A enorme importancia do
mundo mariñeiro, único no Estado español, ou do mundo labrego,
deben terse presentes para explicar por que se introduciu nestes
sectores tan vivamente a CNT e
estudar a adaptación ou non das
súas alternativas ao país. Igualmente se se vai á análise de cais
son as relacións ideolóxico-políticas dominantes no conxunto de
España acabaremos reconstruindo unha historia propia, da defensa da lexitimidade da República e
a deslexitimación do franquismo,
no que todos concordaremos, pero sen unha mitificación da República que impida ver a súa saña
antinacionalista e a súa incapacidade para aceitar a diversidade do
Estado español. Por certo, resulta
preocupantes observar hoxe como a mitificación da República
pode obviar na Galiza a sua excluínte matriz españolista, presente nesa bandeira que é un eco do
pendón de Castela. Resulta paradoxal que se poidan organizar actos sobre a memoria histórica da
República, con patrocinio da
Xunta, con cinco bandeiras republicanas e ningunha galega. Está
claro que así siguen a ser os límites e as exclusións…
Con rigor histórico, en relación ao 36 parece importante falar
de alzamento militar con represión subseguinte. O que pasou na
Galiza parécese máis ao que pasou no Chile de Pinochet que ao
que sucedeu en Madrid ou en Valencia, e iso ten consecuencias sociais moi diferenciadas. Que pegada deixou na conciencia social?
Primeiro, unha grande intimidación e, segundo, unha grande desvalorización, porque ninguén viu
a historia do seu familiar represaliado dentro do elo histórico galego, nin anterior, nin central nin
posterior, cousa que por exemplo
en Cataluña si sucedeu. Aquí viviuse máis como unha anomia,
como unha desgraza persoal. Iso
leva a unha grande desconfianza
sobre a capacidade colectiva e á

prevención contra a política –outro elemento moi grave– e a un
grande individualismo, como se
non estivese xa dabondo asentado
no que era a tradición social do
país.
Aquí tendeuse a falar de ano
da memoria sen máis. Xustamente aquí, onde máis se necesita falar da memoria histórica dun país
concreto, da Galiza. Lembro a
miña primeira visista a Caaveiro.
Rematado o preuniversitario, unha excursión de fin de curso,
acompañados por dous execelentes profesores. Evoco a natureza,
mesmo o tipo de relación entre
eles, mestre de filosofía e mestra
de Latín. Nin unha palabra ou información histórica sobre o mosteiro, nada de nada. Non debe
sorprender que, nunha sociedade
na que o nacionalismo non é hexemónico, sexan as súas figuras
as que acaben por lembrarnos
que o país existiu. Acaban por
permanecer as persoas que expresan, malia sexa como epifenómeno, as características máis peculiares do conxunto. Non en balde
Alexandre Bóveda acabou por representar a Galiza mártir.
Finalmente, sería moi conveniente analisar a contribución,

con homes e alimentos, que se fixo desde Galiza ao bando fascista, porque non é discutíbel que
Galiza serviu de celeiro para a España franquista durante moitísimo tempo. Castelao ten unhas páxinas espléndidas sobre a reacción desprezativa asturiana fronte
o exército franquista composto
por moitos rapaces galegos de extracción labrega e mariñeira
(“mariscos”). A súa bravura parecía unha resposta tan airada como
errada contra o desprezo anti-galego. Ao tempo lembraba aos
moitos galegos que participaron
nas milicias republicanas, o feito
da existencia do Batallón Galego,
a presenza baixo o nome de mineiros asturianos de moitos galegos. Nós poderiamos falar da opacidade que sofriu a resistencia galega cando todo o Estado español
estaba xa baixo o rexime de Franco, única e específica.
Temos que esforzarnos en
dar conta da dialéctica real e da
nosa existencia peculiar e desta
maneira comezaremos co tempo
a pesar algo no conxunto do Estado español.
Baixo o franquismo
Respeito da España franquista
quero lembrar acontecimentos
galegos, que hoxe cómpre ter
moi presentes, contrastándoos
coa España republicana
O primeiro é, máis unha vez, a
mobilización popular labrega
máis importante de todo o Estado
español. Sería mágoa que por non
facernos análise da dialéctica peculiar de Galiza iso acabe por non
aparecer nin na historia do noso
país nin na do Estado español se
se fai con criterios de mínima
ecuanimidade e conforme ao conxunto. Nesta etapa, a inspiración e
organización foi xa nacionalista.
A segunda é que a resistencia
da clase obreira galega nos últimos anos do tardofranquismo,

‘O que pasou
na Galiza
parécese máis
ao que pasou
no Chile
de Pinochet
que ao que
sucedeu
en Madrid ou
en Valencia,
e iso ten
consecuencias
sociais moi
diferenciadas”

en concreto en Ferrol e Vigo, foi
cualitativamente singular no
conxunto do Estado español, e
non houbo ningunha comarca española que dese unha resposta
tan dura e con mártires e tanta represión como a que deron Ferrol
e Vigo. Comparativamente isto é
así e porén escoitamos máis falar
dos mortos de Montejurra que
dos de Ferrol, cando do ponto de
vista da incidencia social a distancia é abismal.
A terceira cuestión que me preocupa. É unha diferencia respecto
da etapa republicana. Na etapa da
República non deu tempo á introdución do galego no sistema educativo como lingua vehicular oficial . Castelao formulábao como
un desideratum, como algo a conquistar legalmente e despois entrar
cos mestres e na escola. No tardofranquismo, o galego introduciuse
contra a legalidade e con vocación
de fenómeno unilingue. Quen o facían era cunha vontade de que a
nosa lingua tiña que ser válida para todo e como ruptura co pasado.
É un fenómeno novo e podemos
comprobar nas páxinas dos xornais de entón como se informaba
que o 25% do ensino público en
toda a bisbarra de Vigo e o Morrazo estaba en lingua galega, pero
non con libros ou burocracia en
galego. Isto é un fenómeno senlleiro que ten que ver co rexudir do
movemento nacionalista cunhas
claves relacionadas co pasado, pero tamén con outras cualitativamente diferentes. Teño os papeis
dos expedientes que me fixeron en
1972 e 1975, incluidos os informes reservados –porque o franquismo dábache copia!– dos inspectores ou da policía. Unha das
frases do inspector –asturiano, de
apelido Bustamante- era “a este
muchacho hay que mandarlo a Vitigudino para que se le calmen los
ardores separatistas. Además le
vendrá muy bien porque no es presentable un profesor de Lengua
Española con un acento tan marcado” (sic) Ou sexa, os tics da España de sempre…
Concluindo, no ano 36 cortouse un proceso de maduración social e política que na sociedade
galega estaba tendo un elo natural,
cortouse unha continuidade xeracional, na práctica, e iso francamente pesou moito para a recuperación da nosa conciencia colectiva. Afirmo que aínda que non se
teña unha óptica nacionalista só
cunha visión analítica galega se
vai ver a realidade do que sucedeu. Isto significa ter unha perspectiva nacional da historia. Do
contrario desvirtuaremos ou minguaremos o rosto real do país , que
é o que menos nos interesa.
Neste ano seguro que se fixeron logros académicos e eruditos
para avanzar, pero aínda nos quedan moitos pasos non só para redondear o rostro do país, senón para que o elo histórico galego sexa
continuo e que Galiza non apareza
como unha covacha reaccionaria
ou simplemente un país marxinal e
atrasado que nunca pintou nada na
historia de España.♦
Intervención de FRANCISCO
RODRÍGUEZ no congreso Destecendo a
desmemoria organizado pola
Consellaría de Cultura e a AS-PG o
pasado novembro en Pontevedra.

A publicación
Nueva
Galicia
denunciando
a represión
en Galiza.

Castelao
debuxou así
a Bóveda
fusilado,
na prensa
do exilio.
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Pousar as mans na árbore
MARGA ROMERO

En primeiro
plano,
Cinta Rey,
nai de Vítor
Casas, cabo
da árbore
na que
fusilaron
a seu fillo.

Regresar á raíz e á memoria, atopar
o significado radical, amar os días
que fan florecer a vida ou que a
murchan, volver a 1936. Sermos
nós, rapazada de hoxe, estudantado,
mestres, profesorado, estarmos en
1936. Comprender que pasaran só
uns anos, desde o 1931 e que a vida
era case coma hoxe, a vontade popular elixira á república, esa nena
bonita, que só tiña que medrar. Votábase nas eleccións, tamén a muller votara e antes fora ministra, e
acudía a celebrar o 1º de maio, a
festa que une ao proletariado no
mundo, tamén en Pontevedra, alí
estaban elas, algareiras e felices con
bandeiras. Ela a muller espida,
consciente do seu corpo, mente e
corpo no equilibrio da saúde, filla
do sol, algunha amante quizais do
esperanto, elas en Ourense, portada
da revista Pentalfa. Muller dinámica, deportista, simbolizada naquela
raqueta de Maruxa Mallo. Era un
tempo de esperanza, da procura de
solucións aos problemas sociais
coa razón, coa ciencia, coa sabedoría, velaí a asemblea da fundación
do Partido Galeguista, proxectos
científicos de Osorio Tafall, arquitectónicos de Caridad Pita. Soños
que se facían realidade, ás veces
polas noites cando o tempo permitía ler, naqueles libros amados e tocados polas mans de Ánxel Casal,
poemas galegos de Federico García
Lorca, elexía aos náufragos do Norita de Blanco Amor. Libros na lingua máis falada, na lingua do pobo,
a mesma que se defendía no Estatuto, cando ganou o si, e desde o que
se promulgaba, sen dúbidas, sen
complexos, con rotundidade: Galiza, célula de universalidade. Persoas coma nós. Boas persoas, algunhas de misa de domingo e festas de
gardar, outras agnósticas ou ateas,
protestantes. Boas persoas que se
xuntaban nas casas do pobo, falaban dos seus dereitos, da educación
e do porvir da familia. Persoas que
tiñan o domingo como día de descanso, se podían, que se namoraban
e que sufrían mal de amores, cando
a cultura chegaba ao pobo en forma
de cadro, de filme de Charlot, ou de
charlas para falar dos últimos
adiantos da sanidade ou da agricultura. Persoas que un día non volveron á casa e na casa foron agardadas sempre, algunhas até hoxe.
Logo é preciso explicar que houbo
un golpe de estado, como o de Chile, por exemplo, xa que aínda poden ver a Pinochet nas noticias, que
se instaurou un réxime de terror e
medo, que se cometeron as maiores
barbaridades, que houbo desaparecidos e nais como as da Praza de
Maio, que buscaron os seus. Nenos
e nenas, fillos da república, que
marcharon e foron de Morelia ou
de Rusia, que salvaron a existencia
mais tronzáronlles a vida. Como
nesa foto, diante das balas que mataron ao pai. Sen o acougo inmenso
da árbore. E a vida foi moi curta para tantos mozos. Unha cafeteira é o
obxecto de uso cotián que simboliza tanta vida rota, reciclada no seu
uso transporta mensaxes á cadea.
Entramos no cárcere de Tui para
vermos os retratos de Prieto Coussent, o profesor do daquela Instituto, responsábel cos seus alumnos

‘Que o sorriso
de Placeres
Castellanos,
activista
contra os nazis
en Francia,
sirva para que
dunha vez e
para sempre
o alumnado
de Galiza
identifique
o nazismo
co franquismo”

dun busto de Sócrates, tirado ao
Miño pola barbarie, e dese outro de
Valle Inclán que hoxe está na Curota. Un profesor, coma tantos de
hoxe, amante da educación de ver e
oír, que sentiu o deber ético de retratar os últimos días daqueles presos. Diante dos retratos de Manuel
Estévez Gómez, avó dunha alumna
do ano pasado, de Jerónimo Rodríguez e de Fernando Martínez Freiría, facemos a nosa foto de grupo,
unha homenaxe desde o Instituto
de Tui, o mesmo ao que pertenceu
o pintor. Nos cadros as dedicatorias
dos presos, esas palabras para a
perpetuidade. Sen saír de Tui, na
vitrina, a petaca, a carta e os libriños de papel de fumar do médico
dos pobres da cidade, Darío Álvarez Limeses, na parede un poema
do seu neto. Viaxe ao centro do terror, no interior de tantas cadeas, os
debuxos de Reisiño desde San Simón, que xa non vai ser a illa da
cantiga de Mendiño e logo outras
prisións que multiplican os elos do
horror no franquismo. A carta de-

rradeira do esposo, do pai para Placeres Castellanos, para Amalia
Álvarez que vai parir unha filla que
levará con dignidade o nome do
pai, a quen nunca bicou. Literatura
que nos fala desde o oculto, a fuxida ou o exilio. Libros con mulleres
rapadas de fondo, con mulleres que
acolleron fuxidos nas casas como
Isaura Gomes de Figueiró, mulleres presas e autoras como Josefa
García Segret, que mantiveron viva
a denuncia e nunca perdoaron, ou
como Mercedes Núñez, loitadora
contra todo o fascismo, a súa historia narrada tamén en Ravensbrück,
para que un mozo de quince anos
comente admirado: Pero cantas
medallas tivo esta muller! Pero como puido gañar tantas medallas
unha muller! E toda unha historia
por contar, aínda muda. Os cadros
do exilio, imaxes e retratos de nomes que até agora non tiñan rostro.
A loita pola liberdade, desde un
Exercito Guerrilleiro de Galicia até
Baena ou Moncho Reboiras. Persoas coma nós, que un día foron ao

traballo como Amador e Daniel.
Pobo que defendeu un país contra a
central nuclear de Xove, que camiñou para salvar Baldaio e que, por
forza, ten e debe recordarlles a loita da que eles e elas xa tomaron
parte, inmensa cadea humana, na
catástrofe do Prestige, contra a
mentira e a manipulación. Todo para lembrar que quizais teñamos que
regresar a 1931. Que o sorriso de
Placeres Castellanos, activista contra os nazis en Francia, sirva para
que dunha vez e para sempre o
alumnado de Galiza identifique o
nazismo co franquismo. Na memoria levaron para a casa a imaxe de
Cinta Rey, nai de Vítor Casas, ela
na árbore, na Caeira, onde fusilaron o seu fillo. Eles e elas, alumnado de 3º de ESO, que acudiran a un
concerto didáctico da Real Filharmonía de Galicia e a visitar esta
exposición, tamén pousaron as
mans na árbore.♦

Ti es outro
XOSÉ M. SARILLE

‘A cronoloxía
do Memorial
da Liberdade é
razoábel,
porque considera
que o período
negro comeza
coa guerra e
remata
no setenta e
sete”

Despois de rematar un
traballo sobre as vivencias do meu pai na
Guerra Civil, el acompañoume na presentación e decidín cantarlle alí o que pensaba.
Dirixinme ao meu proxenitor máis que ao público, cos ollos de vítima freudiana que realmente era, cumpridos
corenta e sete anos e
coa alma nadando en
sangue (familiar, veciñal, aldeá e de todas as Terror en Galicia, de Colmeiro
traxedias acontecidas
Todas as clasificacións son
no ano trinta e seis). Díxenlle que
era a derradeira vez que me utili- convencións. A que sustenta a crozaba para labores de resurrección noloxía do Memorial da Liberdahistórica. Despois de cinco anos de é razoábel, porque considera
de traballo volvín matar ao pai, que o período negro comeza coa
igual que fixera na primeira ado- guerra e remata no setenta e sete.
lescencia. El segue no labor de re- Así aos que por mor da idade só
cuperar a memoria, ou de facer chegamos ao remate da verbena,
memoria, dito máis correctamen- métesenos no mesmo vagón en
te, e iso está moi ben, pero a min que están os da guerra e da poschegoume e moito. Non asistín a guerra, ou sexa, os que nós tivenada relativo á guerra até a visita mos que discursar e idealizar. O
problema é que aí un non se recoa esta exposición.

ñece, ou faino con dificultade. Creo que me vin
nunha das fotos da exposición, naquel ano do setenta e sete. Pero até tal
punto eu son outro (que
diría Georges Moustaki)
que nin estou seguro
(“eu podo ser todo iso,
polo tanto eu son outro”)
de terme visto.
Todo alí é vello e
triste e necesario, tres
eixes poéticos de Martí
i Pol que poden servir
para afirmarse en retirada (aínda que nos impresionasen as Trece estampas
da traizón de Luís Seoane e os
tenramente inocentes-terríbeis
debuxos de bermas de Colmeiro,
que nunca víramos).
J. L. Borges preguntábase se
unha lembranza, cando se esquece, existe ou non, se existiu ou
non. El mesmo nos sacaba doutras dúbidas, ao afirmar que a
psicanálise non lle gustaba, porque era o lado escuro da cienciaficción.♦
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Foto de muller no cárcere
MANUEL RIVAS
O distintivo de Mercedes Núñez no campo de concentración
de Ravensbrück, a carteira con
dobre fondo de Manuel Bravo
Silvares Mariño, a manta de
guerra de Lois Tobio, o cinto
cos cores republicanos do boxeador Sobral, a máquina de escribir Underwood de Paco del
Riego, a pequena vietnamita da
resistencia obreira con esa forma de trapela a un país soterrado, a coraxe fibrilar da caligrafía dun Castelao que loitaba por
cada lume de luz para que lle
traballaran os ollos...
O Memorial da Liberdade
está á altura do nobre propósito. É unha das exposicións,
verbo da historia, mellor concibidas de cantas teño visto.
Non debería ficar en Compostela, senón moverse como arca
memórica por todo o país e
mesmo a diáspora. Porque aquí
están os trazos da identidade
máis importante, o mellor gran
da hucha, o que fai que un pobo estea vivo: a resistencia
fronte á barbarie, a loita pola
liberdade e a rebelión contra a
inxustiza. Sen esa enerxía al-

ternativa, todo o demais serían
follas mortas.
No Memorial da Liberdade
séntese esa enerxía da humanidade tomando conciencia de si.
Unha humanidade concreta.
Martirizada. Perseguidos con sa-

ña. Houbo un tempo en que eran
moi poucos. Mais agora entendemos o porqué causaban tanta
intranquilidade, tanta inquietude
a un poder tiránico que todo o
podía. Eses puñados de persoas
non eran vencidos. Quen todo o

podían, quen conquistaran e colonizaran o propio territorio, que
ocupaban o espazo do público e
do privado, quen secuestraban a
historia, non puideron dominar
as mentes.
Alí está a foto da mestra Enriqueta Otero no cárcere de Segovia, coido que nos anos 50. No
interior do calabozo, en claro-escuro. É unha foto feita con medios precarios. Mais semella unha pintura da escola de Caravaggio ou un fotograma de Passolini. A beleza que transmite a
protagonista ten que ver co valor
da súa ollada. Ela está no cárcere, mais calquera se decata de
que en realidade é ela quen está a
custodiar o ser moral.
A humanidade pousa nas
cousas. No Memorial da Liberdade falan as cousas. Teñen aura,
como diría Walter Benjamin. Se
prestas atención, as cousas contan, a bisbar con emoción sílabas
que son tamén anacos de materia. Non hai grandilocuencias
simbólicas. A verdade, cando anda perseguida, busca acougo nas
pequenas cousas e calor nos corpos que aman o vento.♦

No panel
grande
a foto de
Enriqueta
Otero
no cárcere
de Segovia.

O papaventos de Víctor
OLALLA COCIÑA
Unha semana antes do
seu fusilamento a
mans dos falanxistas,
Víctor acorda de madrugada termando entre as mans do sono un
pequeno obxecto de
cores inusitadamente
alegres. Lívido e desencaixado, presentindo quizais a proximidade da morte, Víctor
pecha os ollos con forza e intenta lembrar
por que ese rombo de
coloríns que acaba de
acariciar coas xemas
dos dedos lle resulta
familiar. Sucédelle un
torbón por dentro e
entre calafríos, esfórzase por ler o que pon
no medio do rombo,
escrito en vermello
con letra infantil:
A mi Querido Padre,
en el día de su Santo.
A mañá do luns
anterior ao luns da
súa morte, mentres os
seus catro compañeiros de prisión almorzan unha lata de sardiñas, Víctor camiña paseniño
ao encontro do cachopo que
aínda resiste no patio onde saen
os presos da cárcere de Vigo.
De costas aos demais, coa mirada fixa no tronco sen vida do
que era antes un castiñeiro,
chora. Chora lágrimas grosas,
densas; un pranto silencioso e
necesario. Logo sécase co puño
da camisa e regresa onda os ou-

tros. Xuntos entran na cadea.
Teñen un pouco de tempo
antes de ser chamados para facer
os labores diarios. Sentan para
xogar ao dominó, pero Víctor di
que non ten folgos. Logo apaña
de debaixo do catre o xersei de
fío que lle trouxo súa nai nunha
das últimas visitas. Cos dentes
corta o remate e comeza a desfacelo por unha manga. A prenda
desfaise ben, e axiña dispón do
material necesario: uns noveli-

ños de fío azul, marelo, vermello e verde.
Recorta o cartón dunha caixa vella para facer a estrutura, e comeza a darlle forma
ao agasallo que lle dará a seu pai o día en
que o saquen para lle
anunciar sen palabras
a súa cita cos fusís.
Víctor quere facer un marco de fíos
de cores que se pareza a aquel papaventos de xoguete que
lle regalara a seu pai
cando tiña dez anos,
polo día do seu santo. A mi querido Padre, en el día de su
Santo, escribira en
vermello, moi despacio para facer ben a
letra. Como seu pai
era tamén o seu mestre, tivera que facer o
papaventos ás agochadas, nas horas libres, copiando o modelo á súa veciña
Paula, que llo fixera
á nai. Cando llo deu, cerimonioso, seu pai púxose moi contento, porque víase ben que lle
levara horas de traballo e que o
fixera con tino, enleando os fiíños no cartón un por un. Aquel
día seu pai subírao aos xeonllos, e collera o papaventos e fixera como que voaba moi alto,
por riba das súas cabezas, case
tocando a lámpada da cociña.
Agora non tiña a pluma vermella coa que escribira aquilo,

Á esquerda,
Parrondo e
Tomasín,
compañeiros
de presidio
de Mario
Granell
retratados
no cárcere
da Coruña.
Ao carón
destas liñas,
as memorias
manuscritas
do fuxido
Manuel
González
Fresco.

nin tampouco o pulso firme para facer unha letra xeitosa. Así
que no canto de escribir, pegaría
unha foto súa, a única foto de si
mesmo que aínda conservaba.
Por aqueles días, o pai de Víctor
estaba tamén preso, pero alguén
podería facerllo chegar. Era preciso. Porque chegado o momento, os dous terían que voar moi
lonxe.♦
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Antes da
revolución
BIEITO IGLESIAS

Pano coas
cascas
do piñeiro
contra o que
foi fusilado
Alexandre
Bóveda,
conservadas
pola súa
viúva,
Amalia
Álvarez
Gallego.

O bispo de
Santiago
condecora
ao golpista
xeneral
Aranda.

Ao visitar a exposición Memorial
da Liberdade, no Auditorio de Santiago, non puden evitar un ramo de
vergoña. Porque me encontrei alí
comigo, en figura de pimpín de vinte anos, perorando contra a instalación dunha central nuclear en Xove.
Non me envergoñei das guedellas
descoidadas e das barbas de Sierra
Maestra, da chaqueta vella que lle
ripara a meu avó nin do xersei de
cores charramangueiras á moda de
Evo Morales. O pudor sufriu por
acharme inmerecidamente ao pé de
auténticos campeós libertarios: presos, paseados, aferrollados en campo de concentración nazista, militantes da Resistencia Francesa, guerrilleiros, operarios de Ferrol procesados ou vitimados, exilados e
membros do Directorio Revolucionario Ibérico que secuestraron o navío Santa María (La fantastique
aventure de Galvao et des pirates
de la révolution descrita por Paris
Match).
Vin moitas fotos que son índices dun tempo, símbolos colectivos
e icones de valor intemporal por
canto presentan un formidable testemuño acusador contra os liberticidas. Abrumoume o contributo plástico, ás estampas estarrecedoras dos
Milicianos de Castelao, aos desastres da guerra de Colmeiro e Souto
(os deste tinxidos de certo bucolismo ao estilo Millet), á denuncia da
represión dun Quessada ensopado
de Picasso, únense os presos que
pintaron compañeiros: retratos carcerarios de Díaz Baliño na cadea de
Santiago, de Prieto Cousset en Tui,
de Mario Granell na Coruña, de
Reisiño –máis ben caricaturas– na
illa de San Simón. A banda sonora
que me acompañou en boa parte do
percorrido deixoume un sabucho
amargo: soa a Cántiga de Curros
interpretada en versión fílmica (ano
1959) de La casa de la Troya e censurada por abouxar as pantallas
franquistas con palabras galegas.
Serven de contrapunto lúdico
as novelas de vaqueiros da editorial Cíes, animada polo ex oficial
republicano Lafuente Estefanía (o
western, violento pero nunca inescrupuloso, exemplifica a loita sen
perdón diante da inxustiza); e tres
vestais empoleiradas nos felices
vinte en monte ourensao, espidas
en homenaxe ao naturonudismo.
As Tres Grazas parafrasean a Tocqueville: Descoñece a verdadeira
dozura de existir todo aquel que
non vivise antes da revolución
mediática e dietética.♦

No nome das cousas
ANXOS SUMAI

‘Os corredores e
as salas
levantadas
entre barricadas
de piñeiro verde
conteñen
obxectos
que falan tanto
como os seres
humanos,
o papel
fotográfico ou
as fichas
da garda civil”

No Memorial da Liberdade as
voces, por fin, parecen liberarse da tensión dun rosario maldito e saltan como doas liberadas. Os homes e as mulleres falan, as fotografías confirman as
súas palabras e os documentos
póñenlles o selo da historia. Pero tamén están os obxectos,
eses seres inanimados e prescindibles que adoitamos substituír por outros co paso do tempo. E os obxectos, cando falamos da memoria da liberdade,
móstranse orgullosos de seren
leais á esencia vital de quen os
amou e os conservou durante
anos. Unha dor, se a nomeas ou
a encerras dentro de algo que a
apreixe, é máis doada de aturar.
Non hai liberdade sen memoria, non hai memoria sen as
cousas que nos perfilan e nos
conteñen.
Os corredores e as salas levantadas entre barricadas de piñeiro verde conteñen obxectos
que falan tanto como os seres
humanos, o papel fotográfico

ou as fichas da garda civil. Esas
cousas intranscendentes, convertidas en testemuñas da traxedia, son protagonistas activos, imaxes vivas da guerra e
da represión. Axúdannos a reconstruír biografías, ábrennos a
entrada a escenas insospeitadas. Son caixas escuras que
atraparon a luz dun instante tráxico e nos devolven, cando as
miramos, unha escena concreta, unha angustia prolongada,
unha dor inconsolable, un pánico que sobreviviu durante anos
anos nos fondos olorosos dos
caixóns ou pendurado das paredes máis destemidas. Un xogo
de dominó, unha cafeteira esportelada, o papel de liar tabaco ou as caixas de madeira feitas polos presos non son obxectos intranscendentes, efémeros
nin anónimos. Volvéronse tercos militantes da lembranza e
porfían en nomear os seres humanos que os posuíron e os tocaron, que os gardaron case como elementos rituais da eterna
cerimonia dos sentimentos e da
crueldade humana. Percórreme
un calafrío ao intuír o que levou a Amalia Álvarez a gardar
as cascas do piñeiro contra o
que foi fusilado o seu home, e
non me é alleo o xesto das súas
mans cada vez que desdobrou o
branco pano que as contiña.
Nin me é indiferente a dor de
Cinta Rey ao querer ser fotografada ao pé da árbore contra
a que fusilaron o seu fillo, nin a
que bateu contra Placeres Castellanos ao ler a carta que lle

escribiu o seu compañeiro
Cartas, debuxos, un reloxo
de peto... Véndoos aconteceume o meu propio memorial da
liberdade e lembrei conversas
antigas e cousas agochadas nas
dobras dos caixóns. Pero sobre
todo lembrei o señor Horacio,
que se converteu en obxecto no
momento en que comeu a carta
que escribira o seu pai a noite
antes de morrer. Deulla un home no medio da aldea e díxolle
que lla levase á súa nai. El leuna e despois, asustado, comeuna. Correu á casa e repetiulla de
memoria á súa mamá. E a súa
mamá, dende entón, mirou a
Horacio como se fose unha carta. Cada vez que quería lela
desdobrábao como un anaco de
papel e deixaba no corpo do fillo as dolorosas pegadas dos
seus ollos. Horacio suicidouse e
ninguén quixo conservar del nin
o nome. Só a lembranza da carta que comeu o mantivo na memoria dos vivos, como se fose
só unha cousa.
Nada é tan inocuo como parece. E menos os obxectos, porque teñen o poder da evocación.
E menos os suicidas, porque unha vez que as voces, as fotos, os
documentos e os obxectos se libreran do rosario terrorífico do
silencio, eles ocupan un lugar
incómodo. No meu propio e
persoal memorial da liberdade
os suicidas, sen cousas que os
conteñan e os perfilen, reclaman
un espazo para ser nomeados en
voz alta.♦
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O noso aporte ao memorial da liberdade
ISAAC DÍAZ PARDO

Fusilamento
en Punta
Herminia,
A Coruña,
fotografado
clandestinamente por
José Sáez en
outubro
de 1936.

Esta formidable e monumental
exposición de documentos sobre
o acontecer que arrancou en xullo
do ano 1936, pensada e organizada por Xosé Enrique Acuña con
outros colaboradores que aportaron deseño, técnica e montaxe. A
todos hai que felicitar, o que aparecerá nos datos de cada quen no
catálogo final. O Seminario de
Sargadelos, a través do Instituto
Galego de Información, e o Museo Carlos Maside, teñen aportado un lote de pezas.
Ademais das bandeiras e gallardetes que loitaron na Guerra
Civil e unha man chea de testemuñas de loita do pobo contra os
golpistas, debuxos orixinais feitos nas cadeas franquistas, etc,
aportamos o posibelmente máis
antigo testemuño do alzamento
militar, neste caso, da Coruña: a
fotografía dun fusilamento en
Punta Herminia, preto da torre
de Hércules. A fotografía nun tamaño de 11x8 cm. non acada
moita definición, como corresponde á óptica de aqueles tempos. Foi feita por José Saez, entón mobilizado e prestando servizos de vixilancia nunha garita
do polvorin de Adormideras. Este home tiña unha cámara fotográfica e xogouse a vida, rexistrando esta escena. No dorso da
fotografía, el mesmo explica como se compoñía o acto: rodeando aos fusilados e ao pelotón de
fusilamento estaban varias compañías de soldados desarmados,
como espectadores daquel castigo exemplar, e detrás delas a sección de ametralladoras preparadas por se había algún motín ou
algunha protesta. O acto sitúase
un venres 23 de outubro de 1936,
e parece ser que se corresponde a
un dos fusilamentos que seguiron a un intento de levantamento
que se preparaba nas guarnicións
de Galiza. Segundo conta, nesta
mesma data desfilaba a guarnición da Coruña polos Cantóns
con motivo dunha visita do xeneral Cabanelas.
A fotografía e demais notas
entregóullelas Daniel Cortezón a
meu fillo Xosé o 21 de setembro
de 1988. Xosé levaba entón a dirección de Ediciós do Castro e xa
había tres anos que se empezara
a publicar a serie Documentos...,
que sen dúbida coñecía Cortezón, polo que a intención deste
non debía ser outra que dar ao
prelo o coñecemento destes feitos. Mais nesas datas aínda non
era o momento de tocar as cousas castrenses, interesadas en superar a ditadura, en xeral.
Cando damos a coñecer estes
datos vemos que todo está sen
estudar: Que precisión ten a organización destes fusilamentos?
Que motín foi o que os provocou? Quen era Pepe Saez? Cantos e quen eran os fusilados?
Quen estaba ao mando da guarnición da Coruña?
Canto máis tentamos penetrar na historia, máis incógnitas
nos aparecen. Os corenta anos do
silencio sepulcral sobre os feitos
é unha barreira na memoria física de difícil franqueamento, e

‘Os corenta
anos do silencio
sepulcral
sobre os feitos
é unha barreira
na memoria
física
de difícil
franqueamento”

sen coñecer a realidade da nosa
historia, da que vivimos os que
ainda vivimos –certamente sen a
máis mínima intención de pedir
contas a ninguén– o futuro terá,
xa ten, unhas raíces mintidas que
se proxectan no futuro e no que
xa estamos facendo, mal que lles
pese aos que queren facer un futuro sen contar coa tradición,
cando tradición quere xa dicir
traspaso.
Véndonos preocupados por
contribuír na medida do posible
a rescatar a historia chegan a nós
preguntas para saber dun tempo
ou dunha persoa que se perdeu
na brétema dos tempos, que sería
ben centralizar nun gabinete universitario, como corresponde a
un traballo de investigación histórica, superando ese conto, máis

‘Non é un relato
con final feliz.
Unicamente
terá final feliz
se llo damos nós,
se nos sentimos
parte desa
historia
tan terríbel
que se nos
narra nesta
exposición”

que historia que, en xeral, víñase
facendo con ocultamento do período dramático do noso tempo,
caendo no culturalismo tan de
moda no período franquista, que
non cesa, fallo que padeceu a
propia historia das institucións
especializadas.
Acabamos de recibir un correo dunha tal Mª Teresa Pérez
Álvarez, que quere saber algo
do seu avó, Ramiro Álvarez
Calvo, tamborileiro do Concello
de Santiago de Compostela, paseado en setembro do 36. A
quen lle soe algo disto xa ten algún traballo.
Hai poucos días un ilustrísimo personaxe advertiunos nos
medios do perigo de recuperar a
memoria, o que pode crear problemas, segundo el, de desen-

tendemento entre os españois....
Todos a unha, tiñamos que dicirlle a ese ilustrísimo que iso
debeu dicilo cando se construía
ese monumental ”Valle de los
Caídos”.
Tamén a esta formidábel
mostra, “Memorial da Liberdade”, o Museo Carlos Maside, que
nós controlamos, ten aportado
entre outras cousas tres ducias de
retratos debuxados nas cadeas
franquistas polos penados, ademais de dúas espléndidas tintas
de Castelao. Se a todo isto sumamos os mil libros e documentos,
que sobre a Guerra Civil e o Exilio ten expostos o Instituto Galego de Información en San Marcos, facemos votos para non ter
sido os peores contribuíntes ao
Ano da Memoria.♦

O que é preciso coñecer
SUSO DE TORO
Empecei a escribir esta nota
tendo na cabeza o título Memorial da esperanza, no canto do
seu título verdadeiro, “Memorial da Liberdade. (Represión e
resistencia en Galiza. 19361977)”. Mais non, non hai aquí
esperanza nin liberdade. Hai
dignidade, iso si hai. Toda a
dignidade das persoas máis valentes e que nos deixan ese leigado se o queremos recibir. Recibámolo.
O que reuniu o comisario,
Xosé Enrique Acuña, impresiona. Utilizando papeis resgatados e agachados tantos
anos para que chegasen algún
día a alguén, ese alguén temos
de ser nós, e con cartóns, fotografias, debuxos, armas...,
ofrécesenos un relato ordenado cronoloxicamente. Mais
non é un relato con final feliz.
Unicamente terá final feliz se

llo damos nós, se nos sentimos
parte desa historia tan terríbel
que se nos narra nesta exposición.
Comeza o relato coa esperanza e a ledicia inxenua, xusta e cívica que foi a República, e a República foi para
aquela Galiza non só liberdade para as persoas e a esperanza de superar vidas baixo a
total inxustiza senón tamén a
esperanza de poder sermos
galegos, de sermos nós con
dignidade a través do autogoberno, do noso recoñecemento nacional. Aí están as fotos
de reunións cívicas, unha sociedade alegre, a constitución
do Partido Galeguista, mitins,
asociacións agrarias, papeletas de voto, propaganda polo
Estatuto... Ven logo o corte de
machada da sublevación, a represión dos primeiros días, o

cárcere, os paseos, as cartas
dos presos despedíndose...
unha cachoeira emocional. E
ven o relato da guerra e o exilio. (Nada máis lamentar que
non se lembre a Antón Alonso
Ríos como o que foi tamén, o
noso último presidente do
Consello da Galiza no exilio).
E ven a guerrilla, a dignidade feroz e máis libre. Tamén a
máis sacrificada. Alí fican as
armas confiscadas aos que o
Réxime chamaba “bandoleiros”. Eran o noso exército.
O esforzo feito e sobre todo a claridade do relato resultante merecía un lugar máis
folgado, así e todo é ben preciso que os rapaces e rapazas da
Galiza pasen por ela e coñezan
xustamente o que se lles quixo, e se lles quere aínda, agachar.♦
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Do silencio á responsabilidade
FRANCISCO CARBALLO

Introdución
Non me encontro moi a gosto na
Historia Contemporánea pero levo vivido tres partes dun século
de tal Historia e sigo a historiografía dese tempo con interés
aínda que non iguala o escrito ao
vivido.
De estudante do ciclo filosófico-teolóxico, en 1941, déronme
a ler a Historia da Cruzada española de J. Arrarás (1940). Non só
erraba datos ou expresaba falsidades. Tiña un compañeiro que
fora soldado da República na
guerra civil e escribira unhas memorias a ler por nós: unha visión
deportivo-belicosa, ao estilo da
Iliada. Logo, na Universidade
Central de Madrid, nin un só profesor de historia se referiu a II
República ou á Guerra Civil.
Santiago Montero Díaz repetía,
“non era isto o que esperabamos”. El fora comunista, das
Jons,... “un camisa vella”, dicía.
No 1953 visitei París e Londres: a versión europea da Guerra
civil española era diferente. No
1961 aparece en París Ruedo Ibérico, editora de antifranquistas e
nacida tamén para contrarrestar a
propaganda franquista. Traducíu
en seguida a Hugh Thomas, en
1962. De Thomas a Paul Preston
teño sido constante lector da historiografía hispanista de ingleses
e norteamericanos. Rachaba o silenzo, nucleaba os acontecementos, ofrecía, en xeral, unha visión
máis fría e subliñaba a repercusión internacional.
No 1970 publica Ricardo de
la Cierva Historia ilustrada de
la guerra civil española”, nada
convincente. Hai un intento de
“reconciliación” verbal, segundo a política dos 25 anos de paz

(1964). Agora “os revisionistas”
logran audiencia do posfranquismo. Non paga a pena deterse en
tales produtos.
Xa na Transición, e por parte
do antifranquismo, comezan a
abundar estudos locais, biográficos, nunha visión documentada da
Historia Contemporánea de Galiza
e de España desde perspectivas
non franquistas. Ramón Villares e
notabelmente Lourenzo. F. Prieto
ensaiano con eficacia(1).
Teño dedicada algunha atención á Igrexa durante a II República e no franquismo(2) e levo
conmigo a memoria dos asasinatos franquistas, a lectura dun
sennúmero de documentos. Nesta presentación veredes que observo ese pasado de esguello,
ollo desde o “miradoiro relixioso” e coa guía dos historiadores
do contemporáneo.
I) Romper o silenzo
É necesario romper o silenzo e
analisar o porqué, que aconteceu
e que responsabilidade deducimos coa seitura do “Ano da Memoria” fronte a pertinaz ocultación e manipulación da ralidade
galega desde os anos 1936 a
1977.
A sublevación militar de xullo do 36, tan preparada desde
1931, era evitábel. Galiza estaba
a sentar as bases dun cambio xeral, económico, social, cultural e
político. Tamén no catolicismo
galego(3). Ao ler os informes das
parroquias para a recomposición
diocesá dos anos 30, en Ourense, evidénciase a convición dun
cambio que nin hoxe se está a realizar. A República era vista como un camiño a novas formas de
cultura, principalmente desde a

escola. Galiza florecía nunha
primavera sobre un chan de pouco espesor: a economía republicana non era sólida nin enfrontaba a fondo o crack do 29.
Aquí non houbera exaltación
ante o golpe de Estado, (10 de
agosto de 1932, en Madrid e Sevilla), ideado por militares, aristócratas e terratenentes e co xeneral Sanjurjo á cabeza. Tampouco se crearan comités significativos cando a revolución de
outubro (1934), de extensión importante e resistencia en Asturias. Mais sí foi unha badalada
para os bispos de Galiza.
A II República funcionaba.
Paul Preston fala das tres Españas e Hugh Thomas describe así
aquel intre: “a polarización da
política alcanza o seu cénit. Conviven unha esquerda revolucionaria e unha dereita fascista á vez
que unha esquerda moderada e
unha dereita republicana; un centro anticlerical e unha dereita de
forte compoñente católico e monárquico, unha sociedade secularizada anticlerical e un catolicismo ultraconservador”. Os partidos políticos, os sindicatos e os
mass media –e os poderes fácticos– eran grandes axitadores e
non tanto mediadores. Creo que
os dirixentes minusvaloraban as
reivindicacións sociais. As tensións deses sectores eran fortes.
Non estiveron á altura debida en
xullo de 1936 nin M. Azaña, nin
Santiago Casares Quiroga. Aquel
debeu denunciar con máis forza
o asasinato de J. Calvo Sotelo,
(13 de xullo 1936) –derradeira
gota a desbordar o vaso e que
ocasionou a opción golpista de
algúns militares– e tomar medidas de goberno; igualmente debeu acodir aos Aliados para deci-

dir a axuda militar como fixeron
os sublevados co Eixo. Casares
desprezou os sublevados do 17
de xullo. E, ao son de Casares,
actuaron os gobernadores militares e civís de Galiza. Cando o
Goberno –Giral, Largo Caballero
e Negrín–, actuou, era tarde. Aínda así conseguiron aprazar o golpe que deveu guerra civil e marcou o primeiro debate europeo
dos demócratas fronte a fascismo.
Na Galiza non foron xenerais
e altos mandos senón os mandos
medios quen dirixiron a conspiración e sublevación. Castelao
lamentou a falta de autonomía
de Galiza que, segundo el, tería
impedido a sublevación. Os militares gañaron aquí porque estaban preparados e os gobernantes
e a sociedade foron enganados
polo Goberno central: os aguerridos defensores da legalidade,
uns non recibiron armas, outros
moi poucas.
Cos militares funcionara unha
trama civil de falanxistas, “japistas” e R.N. etc.(4) A xerarquía eclesiástica pulsou mellor o poder da
sublevación e bendeciuna de seguida. Os mandos medios, que ignoraban a preparación dos sublevados, tardaron meses en decidirse. A intervención episcopal foi
de gran importancia.
Non houbo unha “Guerra
civil na Galiza”; non houbo nin
fronte bélica, nin espazo republicano para experiencias de esquerda marxista que noutras partes do estado permitiron contrastar os distintos réximes. Houbo
unha sublevación, resistencias
locais ata o 27 de xullo do 36, logo os fuxidos e “represión militar-política (tamén cultural-relixiosa) de 40 anos. Unha represión sistemática, programada.
Galiza sí participou –de maneira singular– na guerra civil de
España –con soldados nas dúas
frontes e tulla de aprovisionamento–, foi espazo curioso da II
Guerra Mundial, da guerrilla
(1936-1948) (morte de Gómez
Gayoso e Seoane), 1954-1965,
do exilio (interior e exterior) e
dun antifranquismo cauteloso e,
politicamente, de minorías.
II) Por que?

‘Castelao
lamentou
a falta
de autonomía
de Galiza que,
segundo el,
tería impedido
a sublevación”

Este longo conflito foi un enfrontamento de clase; de intereses económicos e sociais. Tratábase de manter a estrutura de
poder politico-social herdada ou
de trastocala. Só ao fracasar o
golpe de estado, acodiron ás mediacións cristiás tanto Franco como colectivos afíns. Os poderes
fácticos serviron á clase dominante: aristócratas, terratenentes,
industria e banca. Había unha relación familiar, intereses económicos comúns e medo igual tanto
a unha esquerda burguesa laicista
como aos socialismos, comunismos e anarquismos.
Na Galiza, sectores das clases medias sentiran maltrato da
República e aliáronse coa clase
dominante. Vían desorde, inseguridade para os seus negocios
ou propiedades. O clero parroquial perdera poder e a paga
concordada desde 1851. Quedara
ao pairo. O congregacional perdera o ensino, base dos seus ingresos. Mentres a Santa Sede
mantiña unha diplomacia espe-

A exposición
Memorial da
liberdade
ábrese cun
corredor
que lembra
o tempo
esperanzado
da República.
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guerrilleiros
da resistencia
galega.

ranzada coa República, os bispos
–case na totalidade– eran máis
belicosos. Estes optaron en seguida polos sublevados e bendiciron a sublevación, Roma tardou ata 1939 en decidirse.
¿Por que o franquismo tivo
apoios tanto tempo? Estas clases
dominantes sortearon a República
e afirmáronse no franquismo. É
moi desigual o reparto do poder
inicial: xeralmente aos militares e
a detentadores anteriores da Ditadura primoriverista, etc. A estes
sumáronselle advenedizos do estraperlo, do contrabando, da intelectualidade, etc.
Deste nível de poder procedían os dirixentes locais, provinciais, funcionariais. Toda esta
constelación carecía de respectabilidade social, só podía defender
o seu status coa continuidade do
réxime autoritario. Digamos que
o franquismo era unha estatua de
barro protexida pola armadura
militar, clerical e do capital.
Os mass media galegos mitificaron desde o principio a Franco como héroe en Marrocos e
“salvador da anarquía” a prol da
relixión. Introxectaron na poboación este mito e colaboraron
eficazmente á adesión ao franquismo. Este responde en parte á
mentalidade do campesiñado, o
conservador e o das clases urbanas de “tendeiros”, funcionarios:
todo un conxunto a buscar na
autoridade, orde, seguridade e
disciplina a súa pervivencia.
“Como Bonaparte non representa ao campesiñado revolucionario senón ao conservador. Non
representa a Ilustración senón a
superstición...”, dicía Marx (5) así
Franco.
Por outra parte, os obrigados
ao servizo militar –quince quintas– e os voluntarios dos dous
bandos en España e fora dela
acreditaron valor e un ton reivindicativo de Galiza, que se botaba
de menos: como se en tal guerra
ao mando de Franco, Galiza
conseguira honor e prestixio.
Así argallou un certo galeguismo X. Barxa de Quiroga, da

‘Os mass media
galegos
mitificaron
desde o principio
a Franco
como héroe
en Marrocos e
“salvador da
anarquía”
a prol
da relixión”

ACNP, quen forxou un batallón
galego na fronte de Asturias.
Por outra parte o número de sacerdotes e relixiosos galegos vítimas na zona republicana foron
só o 0,2% (dos 6.669) segundo
X.R.R. Lago.
Os bispos galegos elaboraron un documento dos vexames
sufridos pola dióceses(6), do 16
de febreiro ao 28 de xullo de
1936: quince templos incendiados, dous curas mortos, profanacións, etc. Nin unha alusión aos
asasinatos, etc. do mesmo tempo
e posteriores dos sublevados. O
arcebispo de Santiago comunicou aos párrocos a orde de
“absterse de dar certificacións
de boa conduta relixiosa aos afiliados a sociedades marxistas
polo tempo que estuveran afiliados,...” e “dos demais non extendan certificados, se estes han
surtir efecto ante autoridades civís ou militares” a non seren que
elas o pidan(7). Posteriormente
tanto o arcebispo como o bispo
de Lugo ameazaron o seu clero
con expedientes se proseguían a
dar apoio testemonial a represaliados (Boas, 11-XI-36).
A invasión de dirixentes foráneos que desembarcaron na
Galiza aconteceu tamén nos
mass media, e así a revista Misión da ACNP sírvese en Ourense de Vicente Risco que programou todo un directorio ideolóxico integrista para as parroquias e
familias. Inmediatamente despois –anos 50– intentou o Opus
Dei asentar na Galiza e desde
aquí dominar a ideoloxía católica.
Os galegos só podían elexir
“a salsa”(8) do que facían e comían naquela burbulla a vivir cos
ollos tapados, os oídos xordos e
o cerebro bombardeado polo
NO-DO, os desfiles militares, a
escola conformista, a censura
dos mass media (só modificada
no 1966 pola lei de prensa de
Manuel Fraga, etc.), o terror diario dos fusilamentos, do desemprego e da carencia de toda perspectiva dentro deste país.

III) A represión franquista
Aquela flor de primavera da
Galiza de 1931 a 1936 recibiu
tanto rego de cianuro que pechou os pétalos na “longa noite
de pedra”. Nos anos 50 vive de
rizomas, nos 60 de xermolos ao
ar e nos 70 dá froitos revolucionarios.
A represión durou coarenta
anos e con efectos permanentes. Ía dirixida ás persoas e colectivos que guiaran a política, a
cultura, o sindicalismo, o cambio social. Cada día se coñece
máis este longo período de represión. No exilio elaboraron os
primeiros estudos sobre os anos
1936-1939(9). As Edicións Do
Castro e A Nosa Terra están a
publicar testemuños das vítimas
moi amplos. Na actualidade estánse a editar investigacións acadadas e contrastadas: de Ourense temos a moi completa de Xulio Prada; de Lugo a de María X.
Souto; da zona de Ferrol as de
Bernardo Máiz e X.M. Suárez,
etc. Carlos Fernández Santander
leva toda unha vida na investigación da guerra civil e do franquismo. Carlos Velasco redactou
investigacións sobre a II República e a represión franquista na
Galiza. Equipos hai tanto a nivel
galego como por exemplo a
Asociación para a recuperación
da Memoria histórica, etc. Na
Universidade de Santiago coordina Lourenzo F. Prieto Da II
República ao franquismo na Galiza. Un equipo de historiadores
acaba de editar en Crítica un volume sobre a represión na Galiza(10).
Antes e á vez os escritores
están a acodir a esta recuperación. É longa a lista de novelistas, poetas, xornalistas que buscan afondar nas causas, figuras
e ambiente. Quero citar a contribución de Manuel Rivas guionista na película “A língua das
bolboretas” e por “Os libros arden mal” do que di Antón Piñeiro: “A morte dos “paseados” é
paralela á simbólica aniquila-

ción das ideas, na queima dos libros (que vai materializar a sinistra consigna do “Abaixo a intelixencia” lanzado por Millán
Astrai” diante de Unamuno). A
noite das ditaduras”. Grazas a
esta labor temos reivindicados a
Castelao, Bóveda, Casal, a guerrilla, o exilio, a clandestinidade, etc.
A represión dirixida, como
temos dito, contra os guieiros e a
mocidade rebelde, afectou directamente aos intelectuais, sindicalistas, campesiños e mariñeiros, a militares e a civís. Unha
represión transversal en espazo e
tempo. Imposíbel de cuantificar
en canto afectou á maior parte da
sociedade. Sí cabe enumerar as
vítimas de fusilamentos, paseos,
dos frentes de batalla, dos campos de concentración aquí e na
Europa.
A responsabilidade “recae
sobre as autoridades golpistas na
súa dupla vertente: a legal, dos
xulgamentos-farsa argallados a
xeito de vinganza e a paralegal,
exercida polos escuadróns da
morte por falanxistas e asimilados a través de “paseos”, “sacas”
de presos e aplicación da lei de
fugas”(11). A complicidade é moi
extensa. É hora de análises convincentes.
Unha cómplice foi a Igrexa:
a responsabilidade dos bispos e
de persoas do clero e de significación eclesial en particular é
patente(12), mais a complicidade
do sector “ouvinte” e “pasivo” é
difusa. O nacional-catolicismo
tan alborotador en misións populares, exercicios, concentracións, etc. non dá unha palabra
de denuncia; só esforzo en recobrar para a práctica relixiosa a
todo a sociedade. Antón Patiño
Regueira en Memoria de Ferro
dá probas constantes da represión da Garda civil e dos militares así como da complicidade de
cregos.
Outra é a da dereita inscrustada na rede social de confianza
do poder. Xuíces, médicos, profesionais, etc. que optaron por

O FORO

Nº 1.247
Do 7 ao 13
de decembro
do 2006
Ano XXIX

DAS IDEAS E DAS ARTES

unha abstención de axuda, por
omisión de toda solidariedade.
Os “caladiños” alegaron o medo
á barbarie, o resto social ¿que
sabía e a onde ollaba?
A represión repercutíu en todo o entramado da configuración
do país: demografía, economía,
ensino, cultura, relixión, etc.
Demografía
A populación galega era no
1900:
1930:
1940:
1950:
1960:
1970:

1.980.515
2.230.281
2.495.867
2.602.962
2.602.962
2.583.740

h.
h.
h.
h.
h.
h.

(Índice
(Índice
(Índice
(Índice
(Índice
(Índice

100)
113)
126)
131)
131)
130)

Galiza/Estado Español
1800: 10,8
1900: 11,5
1960: 7,3
(BEIRAS TORRADO X.M.
ABEL LÓPEZ,
A poboación galega, 1999)
A contracción e estancamento
poboacional reflicte directamente causas como a natalidade e a emigración. A natalidade
descende de 61.524 no 1936 a
42.133 no 1939 e seguintes, sen
recuperarse. Consecuencia inmediata é o envellecemento da
poboación e a perda de produtividade.
A emigración, que de 1931 a
1940, devolvera 41.260 persoas,
de 1941-1950 perde 56.179; de
1951-1960, 158.420 e de 19611970, 216.113. Galiza envía sen
volta á emigración de 1900 a
1990: 732.272 h.
A estrutura económica
“Durante os anos 1945-1970 as
economías capitalistas avanzadas (USA, Europa Occidental,
Xapón) levaron a cabo unha expansión económica sen precedentes”(13). Ata 1960 Galiza non
participou en tal desenvolvemento, estivo sometida a unha
autarquía económica asfixiante.
Toda unha consecuencia dun réxime represivo que impedíu o
ritmo dos anos 30 e non acertou
en alternativa algunha, que someteu a unha distrofía xeral á
poboación: racionamento, contrabando, estraperlo. Se comparamos o despregue económico
de Galiza coa media estatal, temos o resultado que podemos
observar no cadro 1.
De 1920 a 1936 conseguírase
certo desenrolo e transición redestributiva dos sectores primario e secundario. De 1936 a
1960 a economía reruralízase e
non recupera a distribución sectorial do ano 1930 ata 1960. A
inversión pública é expoliadora,
de brutal estancamento industrial. Unha repoboación forestal,
1941, e a lei hipotecaria, 1946,
trastocaron o sistema agrario sen
alternativa compensatoria para
os veciños. De 1940 a 1945 o
wolfram deu traballo a uns
10.000 obreiros e gaños coxunturais. Máis consecuencias tivo a
industria hidroeléctrica. A submisión de Franco ao capital tradicional español inutilizou o potencial dos encoros galegos, nos
anos 40 e seguintes., que poide-

ra dar pulo á economía galega.
Un país non pode saír da dependencia sen unha política económica que ordene o territorio, defenda o medio ambiente e aplique as tecnoloxías avanzadas
(Cadro 2).
Nas décadas dos 60 e 70, ao
dicir de Fernández Leiceaga
“sectores da pesca e da conserva experimentaron unha forte
expansión”. Pescanova, 1960, é
un bo exemplo e a gran pesca
de altura no 1977 contaba con
500 barcos, unha das máis importantes frotas pesqueiras do
mundo.
As transformacións agroalimentarias foron igualmente notábeis, tan numerosas como dependentes, e as familiares de escasa duración. Coren, 1962, destaca pola súa capacidade de
adaptación. A industria que advén, é maiormente produto de
penetración do capital extranxeiro: Citroën, 1957, Nestlé,
1938/1944, Pechiney, 1957. Aínda así os investimentos na Galiza deste capital só foi o 1,5% do
total español, mentres o capital
galego, por exemplo o dos envíos dos emigrantes, foi canalizado para industrias españolas: no
1973 un 24%.
Maioritariamente esta industria é desarticulada, de enclave, con vías de comunica-

ción, ferroviarias e de estradas,
anticuadas. Conseguimos unha
lenta converxencia económica
cara a media española a costa
dunha emigración masiva, do
estancamento poboacional e da
submisión a unha economía dependente.
O proceso económico ata
1977 urbanizou o país, dotou
de industrialización e servizos
á sociedade a costa de inmensos sacrificios de campesiños,
mariñeiros, obreiros, etc. e de
beneficios a extroverter e para
un empresariado en gran parte
foráneo, para o capital financieiro e para fortalecemento da
clase no poder. Este país, en
conxunto, non foi tratado para
autoxerar riqueza, transformar
e beneficiar ao común: non se
descontaminaron as rías, non se
fixo ordenación do territorio,
non se lle dotou de infraestruturas viarias adecuadas, non
creou unha escola apropiada.
Penetrou o capitalismo desde
Europa e desde España e fixo
camiño para o neoliberalismo
da Transición.
Cultura-Relixón-Ensino
A sociedade galega resistíu no
franquismo, mentres se destruía
a cultura lingüística, teatral, política. O gran catalizador políti-

Cadro 1(14)
Galiza/España

1800

1900

1960

1990

Populación
Produción
Indice de desigualdade

10,8
5,5
50,9

11,5
7,1
64,5

8,9
5,3
66,3

7,3
5,9
80,8

Cadro 2. Sectores por porcentaxes

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1990

Primario

Secundario

Terciario

81,9
63
72,2
70,4
63,7
47
20

8
16
12,1
16
19,3
27
39,7

10,8
20,9
15,6
13,5
17
25,2
39,8

‘Unha cómplice
foi a Igrexa: a
responsabilidade
dos bispos e
de persoas
do clero e
de significación
eclesial
en particular
é patente,
mais a
complicidade
do sector
‘ouvinte’ e
‘pasivo’
é difusa”

co da Galiza rural fora o agrarismo. As sociedades agrarias, os
sindicatos e mutualidades estaban a mobilizar e a preparar os
campesiños. A historia da destrución destas sociedades é un
feito de alta gravedade: incautáronse dos edificios, perseguiron
aos dirixentes. Logo da súa ilegalizacion, aparecen as Utecos e
outros sucedáneos para a sumisión dos campesiños. Miguel
Cabo e Ana Cabana teñen estudiado este proceso de represión
do campesiñado galego dos anos
40(15). Paralelamente foran suprimidos os sindicatos de clase.
Dionisio Pereira é quen máis ten
publicado sobre a represión implacabel da CNT(16). Así paralizou o franquismo a sociedade
galega.
Un importante sector nos
anos 40-60 era antifranquista
activo con perigo de penalización. O colectivo máis significativo foi o da guerrilla(17). Outros,
o exilio, o galeguismo sobrevivinte e outros grupos que se refuxiaron na clandestinidade.
Nun ambiente de necesidades
primarias, o esforzo do antifranquismo deu pasos adiante: o
Partido Comunista intenta a “reconciliación nacional” logo da
guerrilla, os galeguistas crean
Galaxia, 1950; as Festas Minervais e prensa da tarde de Santiago usan o galego, poetas como
Manuel maría arriscan con poemas galegos, grupos cristiáns da
Xoc, Hoac e de cregos formados
na universidade, etc. O exilio
crea o Consello de Galiza
(1944), con Castelao de Presidente ata 1950.
Logo convocouse o congreso da emigración en Buenos Aires, e denunciouse a opresión
idiomática na Galiza ante a
Unesco (A batalla de Montevideo) que obstaculizou canto pudo M. Fraga(18).
Nos sesenta e setenta abrollan os xermolos antifranquistas
con forza: unha resposta xeral de
campesiños con respaldo político deuse no 1966 polo encoro de
Castrelo de Miño. No 1968 calla
a protesta estudiantil en Santiago e antes, no 1962 a obreira que
no 1972 mobilizou Ferrol e Vigo. CC OO aflora no 1966 e desde dentro do sindicato vertical
gaña postos de dirección. Comisións e novos sindicatos nos 70,
por exemplo o SOG, 1975, antecedente da CIG, son a vangarda
do antifranquismo fabril.
Politicamente son o PCE
(PCG no 1968) e un grupo da
esquerda e do galeguismo os
que mobilizan: uns cara a folga
xeral, outros organizándose, etc.
Nace o Consello da Mocedade,
1963, e seguidamente o PSG e a
UPG de carácter antifranquista
que afirman un nazonalismo
desde dúas bases: a de Castelao
e a de novos aires da descolonización e o europeismo. A través
das asociacións culturais dos
anos 60 e 70: O Galo, 1961
(Santiago), O Facho, 1963 (A
Coruña), Asociación Cultural de
Vigo, 1966, e máis nas capitais
e en vilas creceu a conciencia
cara a superación da ditadura
franquista.
Este antifranquismo político
avanza en organización nos 70.
Desde 1972 –nace ERGA en
Santiago. No 1975 surxe a

Ernesto
Guerra
da Cal
intervindo
no Dia de
Galiza en
1940, en
New York.
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ANPG, o PGSD e no 1976 o
Consello das Forzas Políticas
Galegas. Á vez dialogan os políticos reformistas e antifranquistas a prol da Reforma política, a
amnistía e a autonomía.
Penso nun tema a debater: o
devalo dos partidos estatais que
no 60 afirmaban o federalismo
ou a pluralidade nacional e agora
acordan unha reforma cos
“azuis” e dan de lado un estado
federal ou plurinacional.
Unha minoría das organizacións católicas que participou no
antifranquismo, a XOC, a HOAC etc. logo do Vaticano II crean colectivos como os “Coloquios de parroquias”, 1966, a
equipa de Ribadavia e outros que
prestaron un servizo ao antifranquismo con locais e persoal.
XOC e HOAC foron semente de
sindicalismo de clase.
Lembremos que a xerarquía
eclesiástica galega procedía de
dúas tendencias: unha integrista
e outra nacionalcatólica. A integrista, de F. Blanco Nájera (Ourense), de Balanzá e Ona Echave
(Lugo), pretenderon asimilar ao
integrismo español o comportamento relixioso galego. Prohibiu
Blanco Nájera os bailes modernos e a simultaneidade das festas
populares coas relixiosas. Intentou misionar con clero propio a
diócese. Na outra liña estaban os
bispos franquistas: L. Ortíz (TuiVigo), A. Temiño (Ourense), F.
Quiroga (Santiago) e Arriba e
Castro (Mondoñedo). L. Ortíz
introduciu o Opus Dei na diócese e desertizou o mundo cultural
relixioso. No Concilio Vaticano,
todos os bispos das dióceses galegas formaron parte do sector
contra a liberdade relixiosa. A
mutación do cardeal Quiroga foi
sorprendente e iniciou o proxecto do CPG. Á sombra de Quiroga surxiron folgas, por exemplo
a do seminario de Santiago, reunións cara a Asamblea conxunta
do clero, 1971, etc.(19)
A escola
Se digo da Igrexa, máis digo da
escola. Durante a República dérase un forte avance escolar en
todos os niveis. Na Universidade de Santiago entraban aires
novos coa construción da Residencia universitaria e a apoio da
Xunta da Universidade (1932) e
a implantación de cursos de cultura galega. Os alumnos que en
1930 era 1.553, no 1933-34 pasaran a 2.096.
No país houbo un cambio a
fondo na escolarización como demostra a taxa de alfabetización:
1900 ............................ 32,12 %
1930 ............................ 61,44 %
1940 ............................ 75,59 %
1991 ............................ 96,94 %
Se no ano
1930 había 4.424 escolas primarias
en
1933 había 5.656
en
1954 había 6.545 publicas + 910
privadas
Cun crecemento extraordinario,
especialmente, de 1971 a 1975.
Mestres no 1931............... 4.520
1935 ................................ 6.522
1954 ................................ 6.545
Para 1975 hai un crecemento
igualmente extraordinario.

‘Á represión
escolar pública
engadírase
desde 1938
o intento
empresarial
de desculturar
a Galiza
para aculturala
no español”

Na escola secundaria:
1919-1920 ........ 3.669 alumnos
1932-1933 ........ 8.738 alumnos
1954-1955 ...... 19.559 alumnos
Máis notábel o medre se cabe que na Primaria, é o dos profesores. Isto serve para multiplicar o ensino superior.
O franquismo volta aos programas da Ditadura primoriverista ainda máis confesionais:
é a “noite das voraces sombras”.
A represión dos mestres e ensinantes en xeneral superou proporcionalmente a de calquera
outro sector: un mínimo do 25 %
sufriron vexames. O descenso
cualitativo da escola ata 1960 foi
grave. Creo que este tipo de escola represiva e arcaica influíu
por demais na cristalización
dunha sociedade galega individualista, conformista, apolítica e
desconfiada: ningunha xeración
máis “perdida para a liberdade”
que a dos nacidos nos anos 35 a
50.
Á represión escolar pública
engadírase desde 1938 o intento
empresarial de desculturar a Ga-

liza para aculturala no español. A
ACNP creou a revista Misión de
Ourense xa mencionada e a prensa de filiais do Ya. Logo o Opus
desde os anos 50 con profesores,
Colexios Maiores e de Secundaria, centros rurais, etc. en xeral,
todas as congregacións relixiosas
docentes se instalaron nas cidades, en Vigo e A Coruña principalmente. Centros que desde o
inicio se entregaron e entregan
totalmente a asimilar Galiza.
No 1970 hai unha mutación
escolar: a Lei Xeral de Educación: concentración escolar, universidade con colexios universitarios nas cidades galegas, formación do sindicalismo no ensino (por exemplo a UTEG,
1974), e danse primeiros pasos
para a introdución do galego. No
1969 aparecera a cátedra de língua e literatura galega na USC;
no 1971 o Instituto da Lingua
Galega, no 1975 a revista Vagalume para os nenos, e no 1976
comezaron as Xornadas de Ensino(20).
De 1970 a 1977 a población
escolar duplicouse (España). Os
alumnos da Universidade de

Santiago (total de Galiza) no
curso 1977-78 eran 30.422, a
metade en Facultades. Comparando con 1936 a mutación foi
extraordinaria e o ritmo acelerouse seguidamente.
O antifranquismo estivo presente en todos os espazos, principalmente na fábrica e no ensino medio e universitario.
A sublevación militar fascista de 1936, represión franquista,
nacional-catolicismo alienante,
transición de anos de falsificación bilingüística. En fronte, a
resistencia, o antifranquismo, a
organización sindical, cultural e
política. Todo un construto que
pide análise histórica. Temos necesidade de verdade: temos o
deber de “reverter a historia”, e
darlle ás vítimas e ao común social o posto gañado.♦
Intervención do historiador
FRANCISCO CARBALLO na
inauguración do congreso Destecendo
a desmemoria organizada pola
Consellaría de Cultura o pasado
novembro en Pontevedra
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