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O proceso de paz en Euskadi
atrancado
Entrevista co ex-Lehendakari José Antonio Ardanza
XAN CARBALLA

LOIS E HELENA BUSCÁNDOSE
UN DÍA DE TORMENTA
Manuel Veiga

PREMIO GARCÍA BARROS 2006
Lois esperta pola mañá cedo e descobre que a súa
muller xa non está na casa. Tampouco responde
as chamadas telefónicas. A angustia da soidade
inesperada acaba por abrirse paso cara ao temido
fracaso da parella. Cunha prosa musical e mordaz,
Manuel Veiga fai confluír nesta novela a historia
dun home e dunha muller que se buscan e a dunha
cidade, metáfora do Vigo actual, que, coma eles,
tamén quere aceptarse na súas grandezas e
miserias, no seu pasado e no seu presente.

“NON

PERDAMOS O TEMPO”.

SON

MOITOS OS POLÍTICOS

e xornalistas que así se pronuncian cada vez que se debate sobre
a identidade galega. Mentres tanto, outros seguen cos obxectivos
nacionais e de nacionalización. Unha mostra son as políticas de
inmigración en Europa tendentes a reforzar as fórmulas de pertenza identitaria, tanto lingüística como cultural, pero igualmente de lealdade política. Aí están tamén as propostas do PP para reformar a Constitución e “recuperar unha España forte”. Iso non
se discute porque é “lóxico”. Como “lóxico” para esta ideoloxía
totalitaria resulta que a lei garanta o ensino en español pero non
en galego. Á par ponse en marcha a industria da confusión que
tenta converter as vítimas en verdugos, falando abertamente da
imposición dos nacionalistas periféricos non só das súas ideas,
das que deberían abxurar para seren “sensatos”, senón da cultura
e do idioma. Non son os reaccionarios de sempre os que están
embarcados nesta cruzada. Militan nesta ideoloxía cada vez máis
cadros e dirixentes do PP que van de centristas e galeguistas e tamén do PSOE que fachandean de progresistas. O problema é que
cada vez tamén máis nacionalistas se agochan neste debate por
non estar dispostos a asumir o custo social que leva consigo.♦

Os demócratas
que apoiaron
a Pinochet
(Páx. 21)

A cidade fantástica
de Abel Caballero
(Páx. 17)

A Academia Galega
cumpre un século
(Páx. 24-25)
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Non hai risco de volta ás armas pese á parálise das negociacións

A decisión da ETA
sobre o proceso de paz depende
das conversas entre os partidos vascos
DANI ÁLVAREZ / BILBAO

A ETA non quere volver ás armas pero si manter un clima de incerteza que paire coma unha sombra sobre a
tan demandada Mesa dos partidos, clave para coñecer até onde e a que velocidade avanza o proceso de paz.
O proceso de paz vasco ten dúas
características das que non se vai
poder despegar até o seu final: a
primeira é que ninguén dixo que
fose doado; e a segunda que vai
ser un proceso eminentemente
político, e que os acordos aos que
cheguen os partidos –se é que
chegan a algún– serán decisivos
para que a ETA anuncie dunha
vez a súa vontade de desaparecer
para sempre. Lembrar estas dúas
premisas é quizais necesario nestes momentos de confusión e certo pesimismo. Desde comezos do
mes de setembro o proceso de
paz está encallado, pero só nestas
últimas datas esa crise foi asumida como algo colectivo, chegándose a xornadas esta mesma semana nas que o ambiente era de
ruptura inminente e incluso dun
panorama no que en breve poderiamos ter mortos enriba da mesa. En realidade, nin as cousas
están tan mal nin todos os que falan do proceso de paz teñen a información suficiente como para
facer xuízos tan exactos como os
que fan algúns voceiros aparentemente autorizados (o mellor
exemplo son as declaracións do
avogado Txema Montero do pasado luns, 11 de decembro, dicindo que a ETA ía romper en 10 ou
15 días con todo).
Foi precisamente o secretario de organización do PSOE,
Xosé Blanco, o autor desa frase
segundo a cal os que falan do
proceso de paz non saben nada,
e os que saben, non falan. Era a
resposta a un compañeiro seu no
PSE, José Antonio Pastor, quen
afirmou o sábado que un dos
motivos das crises está en que a
ETA rexeitou unha reunión co
goberno socialista en agosto pasado. Máis alá das formas que
Blanco empregou para calar o

XAN CARBALLA

seu compañeiro de partido –bastante máis duras que as que emprega con Rosa Díez, Redondo
ou outros disidentes–, o certo é
que Pastor ten razón. A secuencia dos feitos tras o alto ao fogo
da ETA é sabido: verificación,
anuncio de Presidencia de que o
diálogo coa ETA quedaba aberto
a finais de xuño e comezo das
conversas entre partidos, para
logo entrar na fase da kale bo-
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a razón? Pois que a ETA sabe
que non ten nada que gañar neste proceso, apenas a saída dos
seus presos á rúa dentro dun
tempo e a volta á legalidade de
Batasuna. A ETA non vai volver
matar, digan o que digan algúns,
mais mantén unha gran capacidade de presión negociadora,
que está baseada en que serán
eles os que decidan cando botan
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contactos desde hai tempo con
membros do Sinn Féin que participaron nas conversas que logo
desembocaron no acordo de
Venres Santo para o norte de Irlanda, e tamén con notábeis dirixentes do Congreso Nacional
Africano de Sudáfrica, que os
veñen adestrando en tarefas de
negociación. Zapatero tampouco
está tocando de ouvido, e seguramente improvisou en Catalunya,
pero no caso vasco, aínda que semelle o contrario (outra vez) non
improvisa tanto, e os consellos
de Tony Blair estaos aplicando á
hora de manexar os tempos.
Aquí ninguén quere aparecer como o primeiro que se entregou
ou que cedeu de máis.♦
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A autodeterminación choca contra a Constitución,
o futuro de Navarra non
Tendo claro que as cuestións
políticas van definir o futuro
deste país convén sinalar onde
van estar as eivas, en que discusións imos ter o perigo de rachar: o dereito a decidir e a
cuestión territorial, na que se inclúe Navarra –os do PP explotan este tema porque saben que
vai estar na mesa. Pero os feitos
son teimudos, e a vida ten
coincidencias difíciles de explicar: por exemplo, ten a Constitución española nos seus artigos
a posibilidade do dereito de autodeterminación? Non, claramente, aí están os puntos 2 e 8
para sacarnos de dúbidas. Non
embargante, hai unha referencia
a Navarra, a Disposición Transitoria 4ª que recolle a posibilidade de que esta comunidade se
integre no País Vasco se así o
deciden os seus cidadáns. Ou
sexa, que se somos un poco
perspicaces podemos dicir que
os navarros se poden autodeterminar dentro da Constitución
sen rachar ningún sagrado marco. Contradicción in terminis,
que din os entendidos? Será por
iso que a UPN, os socios do PP
en Navarra, queren derogar esa
Transitoria.
A mesa de partidos debe ser
un instrumento que lles dea saída
ás demandas dunha parte dos
vascos que demandan maior soberanía política e, sobre todo,
que todos os proxectos políticos
poidan ser materializados no futuro. É dicir, cando Otegi sinala
isto non demanda un referendo
inmediato sobre a independencia, senón que ese referendum se
poida convocar nun futuro se así
o desexan os vascos. Hoxe os navarros poderían autodeterminarse, pero non os vascos da Comunidade Autónoma. Aí haberá que

XAN CARBALLA

buscar unha fórmula de reformas
legais que permitan algo diso.
Entón saberemos até onde está
disposto a ceder o PSOE, e tamén que está disposta a aceptar a
esquerda abertzale.
Por iso é tan importante o papel do PNV. O que faga este partidos inclinará a balanza dun lado ou doutro, aparentemente os
seus documentos defenden desde
hai anos o dereito a decidir, pero
Josu Jon Imaz está a ser un aliado fiel de Zapatero e Patxi López

á hora de defender a autonomía
dos partidos perante a inxerencia
real da ETA nestas conversas.
Desenmarañar o proceso de paz
está en deixarlles claro aos cidadáns que estes acordos políticos
non son un pago á ETA para que
se disolva e está en respectar o
que demandan os cidadáns, que é
precisamente a súa vontade de
maior capacidade de decisión no
chamado ámbito vasco.
Para relanzar o proceso, que
se relanzará, hai varias claves, a

primeira, que os partidos non
perdan as súas canles de comunicación, e até agora esas canles
funcionan e non se interromperon en ningún momento. Seguen falando e discutindo a metodoloxía que adoptará a mesa
de partidos. A segunda, que a
ETA debe remarcar que a súa decisión de parar é irreversíbel. Para que haxa algún avance é conveniente que Zapatero faga algún xesto: el implicouse totalmente neste proceso e na súa

man poden estar os movementos
de distensión necesarios para
que isto avance. Quizais unha
vez pasadas as datas do Nadal teñamos o panorama máis despexado. Os socialistas xa se están
sacudindo a presión do PP, porque os de Raxoi cometeron un
erro: aumentaron tanto a presión
que xa é difícil que digan algo
máis forte do que afirmaron até
agora. Queimaron as naves e son
previsíbeis. E aínda non chegamos ao nuclear deste proceso.♦

Un libro de humor
contra o racismo.
Coa colaboración de humoristas de todo o mundo
Á venda en librarías

XO! a

voz que para as bestas / A NOSA TERRA
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A mañá da anterior tregua da
ETA, en 1998, vostede recibiu en
Ajuria Enea ás delegacións de
Galeuzca (BNG, PNV e CiU) que
se reunían en Bilbao. Con solemnidade falou de que chegara a
hora de “abrir o melón constitucional”. Estes oito anos son parte
do proceso necesario para que se
produza esa apertura?
Aquel foi un momento fermoso.
Nós tiñamos noticias do comunicado que ía dar a coñecer a ETA, pero
non podíamos dicir nada polo temor
de que se botasen atrás, pero notábasenos ilusión e confianza. Cando
un nacionalista está falando de abrir
o melón fala do seguinte: señores,
aquí fíxose unha transición e nela,
cando críamos ter pactada de abondo a Disposición Adicional Primeira da Constitución e nos preparábamos para darlle o “si” ao texto, atopamos a última hora un revés, cando unha noite chegou Fernando
Abril Martorell e dixo que daquela
Disposición nada, que non se podía
aprobar e todo mudaba. O PNV decide entón non apoiar a Constitución e chama á abstención. Aí temos un certo pecado orixinal da situación que despois se viviu do
punto de vista da normalización política. Cal é o soño do nacionalismo
desde hai moito tempo e que ETA
impide? Que mentres haxa violencia e se utilice a loita armada para
fins políticos nos atopamos con que,
dalgunha forma, as aspiracións políticas do nacionalismo quedan deslexitimadas ou tinxidas pola violencia de ETA que pretende acadar obxectivos, que son lexítimos, por vías non democráticas. Nesa situación
o nacionalismo sempre se sentiu coartado por non poder levar adiante
unha reivindicación clara, ou sexa
unha apertura de melón, volver falar
do que quedou pendente e teremos
que volver abordar cara o futuro.
Por esa razón a existencia de ETA
foi sempre unha enorme dificultade
para o desenvolvemento nacionalista, porque cada vez que o nacionalismo democrático reivindicaba
cousas lexítimas para o desenvolvemento do seu proxecto sempre se
nos acusaba de que lle estábamos
dando alas a ETA e alimentando os
seus argumentos. Sempre nos vimos metidos nese corsé. Mentres
haxa violencia dificilmente poderá
o nacionalismo formular as súas aspiracións políticas.
A expresión abrir o melón
refírese sempre a alcanzar unha negociación?
O que quere dicir é que xa non
habería escusas para non sentar a
falar. Nesta democracia veu moi

José Antonio Ardanza
“A ETA vénlles moi ben aos que queren
recortar a forza do nacionalismo’
XAN CARBALLA

“Mentres haxa violencia dificilmente poderá o nacionalismo formular as súas aspiracións políticas”, asegura o ex lendakari vasco, José Antonio Ardanza, que estivo en Galiza convidado polo Seminario Galego de Educación para a Paz. Ardanza considera
que se rompese a tregua a reacción social sería fortísima contra o mundo abertzale.

Iso é non querer entender o
problema. Todo depende de onde
poña cada sociedade a primacía
das súas aspiracións. Individualmente a min pódenme dar un pazo
para disfrutar pero podo preferir a
miña casa, cativa pero miña. Non
é un problema de distribución de
riqueza senón de querer gobernar
o meu e levar relacións de boa veciñanza. Demostramos que canto
máis autogoberno tivésemos máis
progresou a nosa sociedade e ese é
un antigo principio non xa do nacionalismo, senón do principio de
subsidiariedade: quen está máis
cerca dun problema afróntao e resólveo mellor que o que está a cincocentos quilómetros.
A clave europea

PEPE FERRÍN / A.G.N.

ben a existencia da violencia de
ETA para que un proxecto nacionalista que é moi anterior a ETA, non
poda desenvolverse por iso de non
mesturar violencia e nacionalismo,

algo que sempre se está a facer desde a parte española para coartar a
reivindicación nacionalista.
Un argumento-forza que se
emprega desde Madrid é o de que

en Europa non hai autogoberno
como o das Autonomías. Pero a
solución no País Vasco parece que
vai ter que ir máis alá dunha reforma do Estatuto de Autonomía.

Aquela mesma tarde de 1998
entrevistamos a Arzallus e sinalaba a paradoxa dun Estado
que cedía moita soberanía cara
Europa pero negábase a cedela
no seu interior. En toda a solución do País Vasco, Europa pode ter un papel que non tiña en
décadas anteriores?
Espero que esa influencia da
Europa todos iremos véndoa con
máis naturalidade que no ano 1998,
e moito máis que no 1985. Que foi
ocorrendo? España foi un estado
moi centralista, moi xacobino. Faise a Constitución e prevese un estado autonómico cunha fórmula un
tanto singular. Concíbese como tal
nun momento político no que corenta anos de Ditadura deixaron un
pouso tremendo pero hai unha frescura de ideas que pide facer algo
que permita que España como estado se consolide dentro dun sistema
democrático, desde a asunción de
que está constituída por “nacionalidades e rexións”. Nesa altura non
se quere denominalas “nacións”, e
para estarmos no ano 1978 era un
grande avance, case revolucionario. Púxose a imaxinación en marcha e pensouse en facer algo que
non era federal nin confederal, recoñécense nacionalidades e rexións, o que era a Galeusca antiga,
e desde aí concíbense uns estatutos
asimétricos, non idénticos. O estatuto vasco é o que ten maiores previsións competenciais, tanto desde
o punto de vista da policía autónoma, da televisión ou do concerto
económico. Esa foi a orixe, a idea
de superar a a Ditadura e encontrarnos os demócratas do 1936 derrotados no 1939: construír un estado
sólido pero que fose aberto, que fose unha gran mazá na que cada
quen vivise na súa casa con como-
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mos a non poñer nin condicións
didade, dentro das regras de xogo Plan Ardanza
previas, de ninguén, nin límites ao
da comunidade. Aquela situación
que describo romanticamente viuse Pero antes diso está o que leva resultado do diálogo. Non establetruncada nos anos 1980 e 1981, coa o seu nome, o Plan Ardanza, cía ningún tipo de contidos a deLOHAPA (Lei Orgánica de Har- que buscaba unha saída á vio- bater, só de procedementos de funmonización do Proceso Autonómi- lencia e que ás veces era posto cionar e chegar a acordos.
co), os recortes e
en confrontaun proceso involución co de Juan Fin da tregua do 98 e novo
tivo, primeiro políJosé Ibarretxe. proceso de paz
radicalidade
tico e despois miliBasicamente o
do
PP
consegue
tar co golpe de esque fago é estable- Chega 1998, hai tregua, achegatado de 23 de fecer procedementos mento de presos, unha primeira
que todo o mundo
breiro. O 1 de xamáis elaborados, á conversa en Xenebra de ETA e o
neiro de 1986 en- de Batasuna
vista das dificulta- goberno, pero tamén intensa katramos en Europa
des que foran sur- le borroka e finalmente rompe
e resulta que esa se presente como
xindo do Acordo calquera posibilidade de negoinclusión implica
de Ajuria Enea pa- ciación e reaparecen con forza
vítima,
se
fortaleza”
unha perda de fara acadar a paz. as accións terroristas. A maiores
cultades que conAínda que sempre en setembro de 2001 prodúcese
forman parte da
o problema é du- o atentado das Torres Xemelgas
esencia da soberaplo, acadar a paz e en 2004 Madrid sofre o 11 de
nía do estado. Ao non haber fron- por unha banda e a normalización marzo. Por que, estando asumiteiras xa non é preciso un exército política por outra, é dicir o gran do socialmente, é tan difícil
dedicado a prever invasións porque acordo entre os vascos, que ade- aceptar que a violencia non pode
xa non hai un Napoleón invasor, mais de plurais (esquerdas e derei- lexitimar opcións políticas e se
etc... Fronteiras que desaparecen, tas) somos duais (uns sentímonos poda chegar á situación de parexércitos que mudan completa- só vascos e outros vascos e espa- tida que vostede desexaba?
Por que creba en 1999 a tremente de carácter e no horizonte xa ñois). Iso esixe que no proceso de
estaba o mercado de traballo co- normalización cheguemos a un gua? Porque chega un momento no
mún, a liberdade de circulación ou acordo de que proxecto de país que a ETA quere impoñer as súas
a moeda única. Na mentalidade de queremos levar adiante os vascos, condicións aos que estabamos na
1985 todo iso supoñía unha revolu- sexamos nacionalistas ou non na- mesa de Lizarra, que era un acordo
ción total, porque o estado perdía cionalistas, e a partir dese proxecto feito entre forzas democráticas pecontido cunha entrada en Europa compartido por todos os vascos que ro insuficiente porque basicamente
que non estaba contemplada na sexa respectado pola administra- era só de partidos nacionalistas.
Constitución pero a previsión auto- ción central ou sexa por España. Sobre a base dese acordo a ETA
nómica, que si se contemplaba, de- No Plano Ardanza establezo un declara unha tregua, pero ao pouco
bía seguir progresando. Desde ese procedemento para chegar a isto. empeza a kale borroka, con moita
momento o Estado pensa en resca- Como sei de antemán –porque o potencia, e a mediados de 1999
tar as cesións competenciais, exclu- aprendín da historia– que mentres ETA esíxelle ao PNV o boicot ás
sivas ou non, negociadas ou por ne- haxa violencia non vai ser posíbel eleccións municipais. O PNV di
gociar. Por aí veñen as presións e o falar, porque non hai liberdade para que non e ETA dá por rota a tregua.
parón negociador de moitas com- falar, é polo que digo que debe ha- Ese é o problema dos militares,
que lles gusta
petencias previstas para as autono- ber un feito previo:
mandar e que os
mías, aínda que a soberanía máis ETA ten que retirelevante cedíase cara Bruxelas. É rarse definitivatregua de agora demais obedezan,
e mandar non só
o momento no que empezan a con- mente e deixar en
no seu tamén nas
verter competencias como Prisións, mans do seu brazo é moi distinta e
estratexias polítiPortos ou Aeroportos, por citar al- civil a defensa das
máis
sólida
que
cas dos demais. Aí
gunhas, en pouco menos que o es- súas aspiracións
quebrou tamén Lipiñazo do estado e por tanto in- políticas. No mo- a de 1999, pese ao
zarra e nos comutransferíbeis. Afortunadamente mento no que ETA
nicados da ETA
penso que as cousas se formulan se retire do esce- que poidamos vivir
verase que sempre
hoxe con menos dramatismo. O que nario terá que falar
neste
momento”
lle bota a culpa ao
ocorre é que desde o final da etapa co Estado como
PNV, e só nos falde Felipe González, e sobre todo resolve os probletaba que despois
con Aznar, acabáronse todas as mas dos presos,
de 111 anos fósetransferencias e Madrid dá por pe- etc. Feito iso abrichado o proceso autonómico. Aí é o ríase un proceso de diálogo de to- mos actuar coma servos. A situamomento en que compartindo o dos os partidos vascos, incluída ción hoxe é completamente distinta.
Que quere dicir completaproblema da violencia temos que di- Herri Batasuna (daquela legal)
cirlles que iso non era o pactado, que porque está lexitimada como re- mente distinta?
A convicción absoluta que teño
aínda había moitas competencias presentante dunha fracción dos
previstas no estatuto sen transferir e vascos. Para que ninguén poda é que os vimbios nos que se sustenque non aceptábamos que o desen achacar falta de democracia o pro- ta o proceso son totalmente diferenpor pechado. É cando falamos de ir cedemento era que arrancando do tes e máis sólidos, pese ao que estaa un novo pacto e poñendo mecanis- marco xurídico vixente (Estatuto e mos vendo agora. E son sólidos por
mos de cumprimento e non unilate- Constitución), porque do valeiro algo do que preguntabas antes. O
rais, con garantías de terceiro. Dalgo non podemos partir, abrimos un contexto internacional é radicaldisto fala o Plan Ibarretxe.
diálogo e todos nos compromete- mente diferente ao de 1999, polo de
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Nova York e tamén polo de Madrid, final abrir, de maneira allea e sepae iso arrastra, por razóns obvias, a rada, a mesa de partidos para abordebilidade de ETA. Antes falábase dar o problema político. O imporde espazo policial e xudicial euro- tante do novo esquema é que canpeo, pero desde o 11-S a toque de do ETA declara a tregua renuncia á
corneta a coordinación entre servi- tutela do proceso porque é conszos de información e policiais aliné- ciente de que o seu tempo rematou.
E que pasa despois? Por
ase, é certo que polo fenómeno tremendo do terrorismo islamista, pero que as cousas non están sendo
na perspectiva global mundial tam- tan claras?
Complicáronse. Durante dous
pouco hai lugar para “terrorismos
de baixa intensidade”. No contexto meses todo o mundo facía declarainterno tamén hai cambios grandes. cións positivas, pero desde maio ou
A ilegalización de Batasuna impí- xuño a posición do PP é moito máis
delles facer política con normalida- belixerante do que podía esperar o
de, despois a sensación é que cando PSOE. Lonxe de adoptar unha poETA está facendo un movemento sición neutra ou de apoio o que decidiu foi poñerse
xa se sabe del antes
completamente en
de realizalo e finalmente hai unha toPNV demostrou fronte do proceso.
Todo o que en ental fartura da sociexurrada poda estar
dade. Diso son que canto máis
influenciado polo
conscientes
no
autogoberno,
PP (sectores xudimundo da ETAe de
ciais, da ConferenBatasuna e prodú- máis progresa
cia Episcopal, alcese un cambio sogúns medios de
bre posturas que a sociedade”
comunicación e
sostiñan historicadiferentes
asomente. Entenden
ciacións de vítique hai que buscar
mas) empeza a
unha solución porque varias lexislaturas sen represen- funcionar á contra de maneira ortación faraos desaparecer. O 14 de questrada e a torpedear o proceso.
marzo prodúcese un cambio políti- Como resultado na sociedade vasco que ninguén esperaba, Zapatero ca, mesmo en xente completamené elixido no momento no que Aznar te oposta a ETA, instálase a perpleestaba xa nunha exclusiva vía poli- xidade e Batasuna e ETA entenden
que están recuperando un prestixio
cial.
E empezan os movementos. social perdido. O 18 de agosto ETA
O primeiro deles é a declara- comunica que se as cousas seguen
ción de Batasuna en Anoeta, en no- igual o proceso pode ser reversíbel.
vembro de 2004. Aí dí que di que Non o di pero en certo sentido volhai que tirar o conflito das rúas, ve asumir a tutelaxe do proceso e a
que non pode haber conflito nin poñer condicións previas.
E agora que?
violencia, e tamén di que hai que
A radicalidade do PP consegue
articular dúas vías de diálogo completamente diferenciadas: dunha que todo o mundo de Batasuna se
banda ETA-Goberno e noutra, par- presente como vítima e se fortaleza,
tidos políticos e axentes sociais. O por tanto estamos nunha situación
esquema xa é diferente porque delicada. No fondo, aínda que ninETA non leva protagonismo políti- guen se atreve a dicilo, subsiste a esco. En maio de 2005 prodúcese a peranza e a confianza do “camiño
declaración do Congreso –en con- longo, duro e difícil” que anunciou
tinuidade do ponto 10 de Ajuria Zapatero. Hai confianza porque
Enea– que fala dun final dialogado moita xente do mundo de Batasuna
se se verifica unha vontade inequí- está farta e quere dunha vez facer
voca de ETA de renuncia á loita ar- política e que cada un defenda a súa
mada, e en todo caso deixando cla- parcela de verdade desde a política
ro que as cuestións políticas serán e que desapareza ETA. O mundo de
discutidas polos partidos políticos. Batasuna sabe tamén que non os ían
O PP, desgrazadamente, non apoia legalizar e que a reacción social ía
esta declaración pero desde ese ser fortísima contra eles. Todo o
momento xa sabe ETA cal é o mar- mundo ten confianza de que ninco de xogo e dez meses despois, en guén dea pasos en falso aínda que as
marzo de 2006, declara o seu alto o tensións van seguir. A división dos
fogo permanente. A diferenza do demócratas é magoa porque sempre
ocorrido en 1998 ETA declara a fortalece a ETA, pero como estasúa tregua sabendo cales son as re- mos en vésperas de eleccións témogras de xogo para falar dun final me que cada vez se mide máis neses
dialogado da violencia e desde ese termos electorais.♦
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A pronomite, unha enfermidade
altamente pegadiza

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Os libros de agora,
sobre todo os de máis
venda, teñen o
tamaño de
dicionarios, capa
dura e letra do corpo
15. Talvez as
editoriais grandes
esteñan a cavar a súa
tumba. Douscentos
libros tipo best-seller
enchen un moble de
biblioteca enteiro e os
pisos son a cada máis
pequenos.

Segredo periodístico
catalán. La
Vanguardia trata ben
todos os partidos,
quitado a Esquerra
Republicana de
Catalunya. Razón? O
Goberno de CiU tiña
trinta e dúas mil
subscripcións ao
periódico. O director
de medios, na
lexislatura de
Maragall, que era
republicano,
reduciunas á cuarta
parte. Fixeron unha
campaña contra el e
tivo que dimitir.

Segredo periodístico
madrileño. O director
de El País, Javier
Moreno, escribiu hai
pouco un artigo moi
duro contra Zapatero.
Razón? PRISA está
investindo moito no
canal Cuatro de
televisión. Pero agora
saíulle a competencia
da Sexta, con moita
exclusiva de fútbol que
lle dá tirón. A Sexta é
propiedade, entre
outras, da empresa
MEDIAPRO e PRISA pensa
que MEDIAPRO está
apoiada polo PSOE
catalán e por
Zapatero. Polanco

MANUEL FERNÁNDEZ

Colocar ben os pronomes en galego xa se converteu nun síntoma de boa saúde lingüística. Para previr a doenza pronominal, hai que estar alerta e non deixarse contaxiar.

E

sta enfermidade empezou a detectarse
a finais do século pasado, aínda que
nos seus inicios apenas era preocupante, xa que só lles afectaba a un número moi
reducido de persoas que convivían con ela
sen que lles preocupase excesivamente, e que
tiñan pouca capacidade para espallala.
Actualmente está en clara expansión e
aféctalle a un número elevado de persoas da
nación galega, atacando a lingua, tanto de
homes coma de mulleres.
Nun principio, só eran vulnerábeis os que
se achegaban de novo ao galego. Non obstante, xa saltou esa barreira idiomática e hoxe aféctalles tanto aos castelan-falantes, que
empregan esporadicamente o galego, coma
os galego-falantes de novo ou de vello.
A sintomatoloxía das persoas que a padecen, e con permiso dos facultativos especializados, caracterízase por empregar acotío un
galego cada vez máis descafeinado, con conxugacións verbais castelanizadas, coa colocación do pronome “tipo castelán”, etc., sendo esta última alteración a que lle dá nome á
enfermidade.
A persoa tipo afectada xa adoita ser galego-falante, nova ou de mediana idade, con
nivel cultural medio ou alto, dinámico na
maior parte dos casos e incluso moitas veces
comprometido politicamente, sen importar
xa excesivamente a ideoloxía.
Co gallo de poder distinguir mellor os
afectados indico a continuación algunhas frases reais obtidas dunha conversa, soportada
recentemente por razóns laborais e tamén de
cortesía, da boca dun pronomitado:
Nós te falamos dos problemas.
Eu vos poño un exemplo.
Eu vos los leo agora.
Aos infractores se lles apercibirá.
Aquí se fixo un esforzo.
Se preguntou iso na consellería, pero ti me
das o teléfono e eu te chamo.
Esas normas as impón outra lei.
Cando crucedes vos vou contar todo.
Respecto ao xeito de contaxio e desenvolvemento da enfermidade, acontece xeralmente por escoitar, de forma reiterada, persoas

1. Prevención: destinado aos que aínda
afectadas, sen dotarse da coiraza axeitada.
non a desenvolveron ou están nas primeiras
Non obstante adoita ter as seguintes fases:
1. Emisión de construcións gramaticais fases. Nesta situación convén “aloumiñar,”
deturpadas de forma reiterada por parte dun- polo menos de cando en vez, lecturas e conversas do galego non deturpado
ha ou máis persoas afectadas
2. Tratamento propiamente dito: O pri2. Impacto no oído da persoa que contameiro que nos vai dar bo resulxiar, impacto que se é galego-fatado, é recoñecer o problema.
lante pode resultarlle doloroso e
moi desconcertante, sobre todo
enso que vai Este recoñecemento na última
fase –na de afianzamento- é
se hai reiteración e/ou non se alivia con recepcións de persoas ser moi difícil practicamente imposíbel se non
con axuda exterior.
non afectadas.
loitar contra se conta
A mentada axuda só a deben
3. Período de incubación, durante o cal xa non resulta tan de- este problema, facer os máis achegados, e aproveitando sempre un bo estado
sagradábel o impacto verbal dexa que, se ben é anímico do axudado xa que, do
turpado.
contrario, córrese o risco de que
4. Desenvolvemento da encerto que o
xorda o efecto contrario e que o
fermidade propiamente dita, comezando os primeiros síntomas contaxio adoita problema se enciste máis aínda,
voltándose incluso contra a percoa colocación arbitraria dalgún
soa que intenta axudar, á que se
que outro pronome, algún tempo
avanzar
pode tachar de pedante.
verbal conxugado seguindo ouUnha vez conseguido o recotras gramáticas alleas, etc. En paseniñamente
ñecemento do problema, pode
ocasións, a persoa nesta idade
na
maior
parte
valer o exposto en prevención, e
xuvenil da enfermidade aínda se
pode decatar do seu xeito de fa- dos casos, non o incluso refacer, aínda que sexa
no subconsciente, as frases delar, pero cada vez vai perdendo
é menos que até turpadas emitidas pola persoa ou
máis esta sensibilidade.
escoitadas por outros afectados,
5. Afianzamento, caracterizado
pola típica sintomatoloxía descrita o de agora está de tal maneira que recoloquemos ben os pronomes, as conxuao principio e pola alta capacidade
sendo
gacións verbais, etc.
de espallamento da pronomite.
Ao falarmos, procurar facelo
Tratamento: Penso que vai
imparábel,
ben, xa que na maior parte dos
ser moi difícil loitar contra este
afectando
caso, si se sabe, non escatimanproblema, xa que, se ben é certo
do esforzos pola recuperación
que o contaxio adoita avanzar
incluso
a
líderes
real do idioma.
paseniñamente na maior parte
Remato cun pequeno exerdos casos, non o é menos que até
de prestixio”
cicio para neutralizarmos as frao de agora está sendo imparábel,
ses do cimo:
afectando incluso a líderes de
prestixio.
Nós falámosche dos problemas.
Noutros casos o proceso
Eu póñovos un exemplo.
mesmo pode ser moito máis rápido se atopa persoas altamente vulnerábeis, Eu léovolos agora.
que incluso nalgunhas ocasións –até por Os infractores serán apercibidos.
snobismo– de seguida se senten cómodos Aquí fíxose un esforzo.
saltando algunha fase das descritas no que Preguntouse iso na consellería, pero ti dásme o teléfono e chámote.
sería o proceso habitual de contaxio.
Non obstante todo o anterior, coido que Esas normas imponas outra lei.
Ao cruzardes vóuvolo contar todo.♦
paga a pena facer o seguinte esforzo:
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Cartas

O dereito á sanidade
dos retornados
Con gran ledicia veño de saber que
Emilio Pérez Touriño, presidente
da Xunta, de visita institucional na
diáspora galega en Xenebra, comprometeuse de palabra a que os
pensionistas retornados teñan dereito á asistencia Sanitaria gratuíta.
Polo cal eu tamén retornado
de Suíza pago en Catalunya 87
euros mensuais.
Dereito que polo momento
non temos e que A Nosa Terra,
pola man de Xan Carballa (ollade por favor o número do 5 ao 11
de outubro do 2006 ) publicou e
denunciou.
Isto supón unha enorme inxustiza. Máis cando os emigrantes españois e particularmente os
galegos con tanto sacrificio e tra-

ballo contribuímos xunto co turismo e coa remesa dos nosos aforros a levantar este país nos anos
negros e de pedra do franquismo,
onde amais da represión en todos
os eidos reinaba a negra fame do
atraso, que Xosé Manuel Beiras
nunha súa obra tan ben tratou.
Para rematar vou dicir decontado que até a miña condición de
catalán, sendo non embargante a
miña muller galega e sentirme eu
galego de adopción, unha funcionaria non lembro de que departamento ou consellaría da
Xunta, espetoume que por non
ser galego non tiña dereito a ren
de parte do goberno da Xunta.
Cousa que non só semella,
senón é, unha clara e se cadra
gratuíta discriminación.
Sexa como sexa, polos dous
longos anos que xa hai que retornei dos eidos confederais, nos

cales xa recollín unha morea de
promesas e baleiras verbas, desconfío fondamente dos políticos
e dos burócratas das múltiplas
administracións. Polo tanto, desconfío das súas promesas, da súa
arrogancia. Imos ver cando esta
promesa institucional e xenebrina do presidente Pérez Touriño
vai ser unha tanxíbel, operativa e
máis que xusta realidade, para
todos nós, colectivo de retornados e inválidos de Suíza.♦
PERE-ALBERT BARRUFET
(REDONDELA)

A Quintana
estívolle ben
A Quintana estívolle moi ben. Dedicouse, desde Vicepresidencia, a
visitar asilos, a ir ás festas da terceira idade e agora os vellos entrá-

ronlle na Executiva. Quen sementa ventos, recolle tempestades.♦
X.M. DOMÍNGUEZ
(VIGO)

Todos temos culpa
O sábado 25 de novembro asistín
coma moitos veciños a marcha
que organizou na nosa vila a Plataforma da Sanidade, reclamando
que haxa canto antes e dunha vez
por todas, un centro de saúde
acorde coas características necesarias para os nosos veciños.
Aquela tarde lembrei que hai 40
anos rompera un brazo xogando
no camiño en Berducedo, e tiven
que ir acompañado da miña nai a
sacar unha radiografía a Vigo, para saber o dano e así arranxar o
brazo. Hoxe, incomprensibelmente, seguimos indo a Vigo para unha simple radiografía. Pre-
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O Tao e Xosé Agrelo
VITORINO PÉREZ PRIETO

A perda de Xosé Agrelo foi enorme para a cultura galega. Dinamizador editorial a través
de Toxosoutos e destacado autor, o seu exemplo axúdanos a amar aínda máis os libros.

‘P

or onde pasan os exércitos, reprodúcense espiñeiros e cardos e a
miseria faise visíbel”. (Tao te
King, XXX e XXXI). A sabedoría de Lao
Tse é unha sabedoría para tempos de guerra
que, unha vez máis, resulta penosamente
actual. Teño dito que se tivese que quedar
cos tres mellores libros da historia da humanidade, non dubidaría un instante en dous: a
Biblia (expurgando moitas cousas…) e o
Tao te King [“Camiño Virtuoso”]. A ultima
vez comenteino na presentación da primeira
edición galega do Tao te King; obra a cargo
do poeta Xosé Lois García e publicada por
Toxosoutos, a editorial dirixida por Xosé
Agrelo Hermo. Un grande acerto e unha acción xenerosa
por parte de ambos, aos que lles
ste home
manifestei alí o
meu
sincero
entrañábel
e
agradecemento.
Pero
esta conciliador, pero
lembranza
do
firme
Tao veume recentemente
á
nas
súas
memoria
nun
momento triste:
conviccións,
o pasamento de
foi un elemento
Xosé
Agrelo
Hermo a finais
ponte entre
do mes de Santos. Sen dúbida,
diversas
non é casual que
a primeira edixeracións”
ción galega do libro do Tao fora
nunha editorial
dirixida por este
home, un home honrado, profundo, relixioso
e culto, que soubo comprender que pagaba a
pena o esforzo de que a sabedoría do “Venerábel Mestre” estivese tamén en galego.
Galeguista e comprometido no social,
no político e no cultural, Xosé Agrelo foi
sobre todo un gran dinamizador cultural. E
fíxoo, en primeiro lugar, desde o seu traballo docente en colexios públicos, formando
xeracións de escolares, aos que lles transmitiu o seu saber, o seu exemplo e o seu
amor a Galiza. Fíxoo tamén a través do teatro, comprometido co teatro popular e coa
lingua galega, como autor, actor e director
de numerosas montaxes teatrais, promotor
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de grupos de teatro infantil e de adultos...
Como autor, tamén escribiu narrativa (O
espantapaxaros, Os sete coitelos...) e ensaio. Pero non podemos esquecer neste labor de dinamización cultural os seus traballo en xornais locais e, especialmente, a
creación e animación incansábel da editorial Toxosoutos, na que teñen visto a luz
obras que dificilmente caberían noutras
editoriais convencionais, máis preocupadas
polo rendemento económico que pola cultura galega.
Sen dúbida, coa súa morte, Galiza perdeu
unha figura importante no mundo cultural,
tal como quedou reflectido na prensa nos días pasados. Como Manuel María, este home
entrañábel e conciliador, pero firme nas súas
conviccións, foi un elemento ponte entre diversas xeracións.
Home pacífico, seguro que Xosé Agrelo
había gustar de máximas do Tao como “As
armas non son instrumentos para practicar a
verdade” (XXXI). Que importante ler hoxe
esta sabedoría da vida, que busca a harmonía nun mundo violento e esequilibrado, e
atopar homes como Xosé Agrelo que nos
axuden a vivila.♦
Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

gúntome eu se este é o progreso
do que falan algúns.
Ese sábado na marcha había algúns propietarios que si lle venderon o seu terreo ao Concello para o
centro de saúde, outros que non
venderon e que tamén estaban alí,
sinceramente non sei que é o que
facían, ou que viñan reclamar.
Independentemente disto, que pode ser unha simple anécdota, si me
gustaría dicir que conseguir un
centro de saúde na nosa localidade
ten que estar por riba de amiguismos, cacicadas e fanatísmos. Cómpre que os políticos elixidos por todos nós, leven a cabo neste sentido
políticas serias de colaboración e
non rastreiras, é dicir, sumar e non
restar, xa que lles debe esixir que
estean á altura das circunstancias,
dado a situación a nivel sanitario
na que estamos. Deberiamos ser
capaces de demostrarnos a nós

mesmos que merecemos ser veciños de Moaña.♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Transporte público
Moito cambiou Galiza nos últimos 30 anos. Tanto que a algúns
se nos enchen os ollos de bagullas pensando na miseria que papamos, nas dificultades que había daquela para facer cousas
que hoxe facemos cos ollos pechos, case sen lles dar importancia. O problema é que, malia
eses avances, o noso país segue
na cola de todo. Se nós corremos, os outros voan. E iso un
compróbao viaxando. Hai quen
di que saír da casa fai que pensemos que todo o mundo é igual e
que non hai tirar polo propio, iso
de que o nacionalismo se cura

viaxando, que dicía o parvo. Pois
máis ben ocorre o contrario.
Cando poñemos un pé fóra de
Galiza decatámonos de que temos moitas carencias, de que todos os cartos que meteu aquí a
UE non valeron para solucionar
problemas básicos para o noso
desenvolvemento.
Un deses temas fundamentais é o do transporte público.
Para moverse por Galiza dunha
maneira colectiva hai que facer
números e aínda así non é posíbel facer determinados traxectos
“lóxicos” dese modo. Imaxinemos que queremos ir de Vigo a
Ribadeo sen coche. Sáenos máis
barato e máis doado irmos a calquera capital europea. E en que
condicións! A meirande parte
dos autobuses son vellos e feden.
Agás os que fan traxectos máis
masivos –é dicir, os que collen a

autoestrada–, os vehículos van
arrastro, por rutas ridículas que
levan sen actualizar 20 anos,
atravesando lugares nos que xa
non vive ninguén que use o autocar ou parando un cuarto de hora
nunha estación para “cadrar” horarios irracionais.
A situación non é mellor nas
grandes cidades. As rutas dos autobuses son estériles e demoran
cada viaxe dunha maneira desesperanzadora. Nótase que os políticos non usan ese medio e que incluso os propios donos das empresas de transporte o que buscan é
un bo subsidio para manter servizos con déficit. E aí seguimos, sen
solución aparente fóra a utopía
dun tren de proximidade que faga
o que xa fai en lugares tan distantes como Euskadi ou Catalunya.
MIGUEL RAMOS
(VIGO)

quere a torta para el
só e ZP non quere
verse atrapado nas
mans de Polanco,
prefire ter onde
escoller.

Na morte de
Pinochet, ABC publica
un duro titular de
portada contra o
ditador. En 1973,
cando o golpe, fixera
chufla da morte de
Allende.

Once de setembro de
1973. A televisión
informa do golpe de
Estado en Chile. Dous
homes novos nun bar
láianse do ocorrido e
critican os golpistas.
Un home levanta a
voz mándaos calar e
ameaza con sacar a
pistola e dar parte á
garda civil. Así
estaba España
daquela. Para que
digan que o
franquismo, na súa
etapa final, era moi
brando.

Chega o tempo das
panxoliñas. Aí vai
unha que cantan os
ultras nalgúns locais,
discretos, de Madrid.
Cántase coa música
de O portal de Belén.
Non se asusten:
Polo camiño que leva
a Berlín,
Reich! Reich!
Baixa até o bunker
que o sangue cubriu,
Reich! Reich!
As SS queren ver o
Führer,
Reich! Reich!
Tranlle xudeus nun
vello camión,
Para que faga xabón!
Para que faga xabón!
E se xudeus non
puidesen traer,
Reich! Reich!
Que traian o rei!
Reich! Reich!♦
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En defensa
do castelán...
Roberto Blanco Valdés escribe en La Voz de Galicia (13 de
decembro) sobre a indefensión
dos falantes de castelán en Catalunya, País Vasco e Galiza.
“Nin as previsións da Constitución, que dispuxo con claridade un réxime de cooficialidade
entre lingua española e lingua
autóctona, nin a realidade sociolingüística das provincias
catalás, onde o castelán e o catalán son os dous idiomas reais
de Catalunya en situación de
paridade, permiten dar conta
dunha deriva lexislativa que,
tanto alí, como no País Vasco
ou en Galiza, se explica por
motivos ben distintos. Para dicilo con claridade: pola teima
nacionalista, á que se pregaron
cunha falta completa de coherencia e de coraxe os partidos
non nacionalistas, de converter
a lingua autóctona non en lingua cooficial, que tería sido o
constitucional e o socialmente
explicábel, senón en lingua
única. O resultado final dese
empecinamento está hoxe ben
á vista: ducias de milleiros de
nenos vense obrigados a estu-

dar, nas comunidades con lingua autóctona, nunha lingua
que non é a súa, sen que os
afectados, acomplexados pola
insolencia duns e o silencio
frouxo dos outros, se atrevan a
dicir nin esta boca é miña”.♦

...e en defensa
do galego
Vitoria Rodríguez publica en
El Progreso (11 de decembro)
unha carta na que responde
aos que critican o galego. “Ou
algúns escritores de cartas e
opinión viven noutra sociedade ou eu estou absolutamente
xorda e cega: non podemos falar da mesma realidade. Non
vexo eu por parte ningunha
imposición do galego, presenza dominante e imperativa
deste idioma, imposibilidade
de moverse pola Administración sen falar e escribir en galego. Máis ben penso que a realidade é a contraria: a febleza
pública e social do idioma galego. Se facemos caso do que
escriben e din algúns sen enrubiar estariamos ante unha auténtica limpeza lingüística en
Galiza contra o castelán espa-

PAREJA / El Progreso, 11 decembro 2006

ñol. Señamos serios, señores,
ou haberá que pensar que sinxelamente desexan que desapareza o idioma galego. Se é
así, dígano claramente e imos
ver como se chama iso, ademais de auténtica persecución
/ discriminación por razón de
lingua. Por certo, sería bo que
eses tales perseguidores do galego procurasen falar e escribir correctamente o castelán e
non facelo coa estrutura gramatical galega”.♦

En todoterreo
a mercar auga
baixa en calorías
La Vanguardia (13 de decembro) informa sobre o retroceso
de vendas dos vehículos todo
terreo en Norteamérica. “O
prezo da gasolina, tras o desastre o verán pasado do Katrina
en Nova Orleans, acadara tres
dólares o galón e as vendas de

TORROXAL é unha
empresa moderna fundada
por viticultores con longa
tradición, namorados das
terras do Rosal e co
obxectivo de lograr uns viños
de calidade superior:

Decembro 06
TORROXAL
Branco ou Tinto con
Denominación de Orixe Rías Baixas.

O Torroxal Branco, un viño
amarelo palla dourada,
brillante; limpo e intenso en
nariz, con recendos elegantes
de froita tropical, pera de
auga, herbas acabadas de
segar e florais; en boca é saboroso, de paso
frutal, fresco pola súa boa acidez, equilibrado,
untuoso e glicérico; longa e grata persistencia
con notas de froita cítrica; vía retronasal limpa
con lembranzas florais.
O Torroxal Tinto é rubio granate, cuberto e
brillante; limpo e de media intensidade,
recendos de froitos vermellos do bosque,
guindas, cereixas, ao carón de elegantes
notas balsámicas do seu paso por barrica,
lixeiros e especiados; en boca está ben
constituído, con certa complexidade, de paso
frutal, nobre tonicidade, madeira ben
integrada, aromático, boa acidez e longa
persistencia frutal con lembranzas balsámicas.

O primeiro viño
escumoso Danza,
elaborado
artesanalmente con uva
godello, considerada
como unha das
mellores variedades do
mundo en fase
gustativa, engadindo
amplitude e sensacións
graxas e untuosas;
boca envolvente, ampla
e frutal, breve toque de
amargor final e
postgusto anisado con
acidez moderada. Na
fase olfactiva ten
recendos a mazá e
pexégo maduro, tons
florais e anisados, toque a froita seca

4x4 caeron un 25% a finais de
ano. Pero non era unicamente
unha cuestión de custos. Tras
ser o vehículo máis solicitado
nos boiantes 90, cando a autoestima dos estadounidenses estaba polas nubes, en 2005 o
4x4 SUV blindado para levar
os nenos ao partido de fútbol
empezaba a dar un pouco de
vergoña allea. E o cómico Dave Barry marcou o cambio de
tendencia ao ridiculizar o propietario do xigantesco Chevrolet Suburban que ía ao centro
comercial a mercar auga mineral baixa en calorías. O gobernador de California, Arnold
Schwarzenegger, que participara na primeira campaña de
promoción do Hummer, tivo
que cambiar de vehículo no
seu novo papel de pioneiro da
loita contra o requentamento
global”.♦

PREZO EXCLUSIVO CLUB DE VIÑOS ANT
1 CAIXA DE TINTO ou BRANCO
(6 botellas)

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

FÁGASE SOCIO E
Descubra connosco

os

mellores

viños de Galiza
E outros produtos
artesanais galegos
SEN COMPROMISO DE COMPRA
NIN CUOTAS MENSUAIS
e torrada. Na fase virtual
posúe unha escuma
persistente e aspecto cremoso
que se mantén moi ben en
superficie, con
desenvolvemento de coroa en copa.

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

Latexos
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Novos riscos
á espreita
X.L. FRANCO GRANDE

O

ín dicir, e non dubido
de que é certo, que
nun acto en Santiago
entre político, cultural e
comercial, se ben primaba isto último sobre os outros
dous conceptos, un dos
promotores, académico da
RAE e con pretensións de escritor, deixou abraiada a
concorrencia cando
sentenciou, entre outras cousas, que xa Afonso X dixera
que o galego só serve para a
lírica e non para a prosa.
Que ese señor sexa un ignorante non ten importancia,
pois é o que case sempre ocorre cos que veñen de fóra darnos leccións; que non
considerase oportuno aconsellarse previamente cos indíxenas da súa corda, porque o
madrileñismo do tal académico pode que non o consinta, é
cousa que non é de estrañar,
pois entra dentro do que é común; que non considerase
pertinente informarse mellor,
tampouco debe estrañar: chegaba a un país de mentes colonizadas que saberían calar e
dicir amén, que é o propio
dos colonizados.
A anécdota non tería a
menor importancia se non fose un índice máis dos moitos
que poñen de manifesto, non
xa que imos ser colonizados
–que isto é evidente, e para
min non ten a menor dúbida–,
senón que podemos selo pola
ignorancia, pola vulgaridade,
pola miseria intelectual que
case sempre, por non dicir
que sempre, vai á par dos poderes económicos, políticos e
aínda dos supostamente
culturais. Estou certo de que
é este un dos riscos máis graves que penden sobre as
nosas cabezas.
Abonda, por agora, un
único exemplo: o tal ignorante da anécdota nin se decatou
de que ao dicir o que dixo estaba aldraxando os supostos
prosistas galegos que o seu
grupo promove –e que de
non ser pola súa mercadotecnica ninguén coñecería. O
que demostra que a
ignorancia para certas xentes
non ten importancia
ningunha, pois o poder non
está en ser exactos nos
axuizamentos senón noutros
factores: sabendo que estes
están ao noso favor pouco
pode importar unha frivolidade máis ou menos.
E iso é o grave: que a nosa
colonización cultural vai ser
levada a cabo –está sendo
levada a cabo xa– pola vulgaridade máis manifesta, pola ordinariez máis túzara e pola frivolidade de calquera titiriteiro.
E penso que vai ser eficaz habendo como hai tanto indíxena
que morre por ser colonizado,
aínda ao prezo de saber que os
seus amos desprezan a súa
submisión, a súa cultura e a
súa dignidade.♦

Alberte Núñez Feixóo e Anxo Quintana.

Feixóo e Quintana reuniranse nos próximos días

O PSOE terá que decidir xa
se pacta o Estatuto co PP
ou cos nacionalistas
A. EIRÉ
As reunións na última semana foron múltiples e frenéticas. Finalmente Anxo Quintana e Núñez Feixóo veranse as caras oficialmente a próxima semana. Despois producirase unha reunión dos dirixentes dos tres partidos. Daquelas saberase cal vai
ser o futuro do novo Estatuto e do goberno galego. Touriño deberá decidir se vai seguir cos acordos co PP ou cos que asinou
co BNG. Feixó até onde é capaz de chegar. Os nacionalistas decidiron que se non existe un avance real non apoiarán o Estatuto.
Logo da Asemblea Nacional do
BNG, Anxo Quintana non ten
marxe de manobra, polo tanto,
non é quen de pactar o Estatuto.
Ergo, a culpa é de Quintana e
do BNG se non se chega a un
acordo.
Esta é a mensaxe que están a
lanzar publicamente tanto desde
o PSOE coma desde o PP. Os
primeiros por medios interpostos, os segundos máis abertamente. Os socialistas máis interesados en desgastar o BNG, os
populares máis teimudos en confrontar cos socialistas.
Desde o nacionalismo a ollada é moi distinta. Logo da asemblea Quintana ten unha marxe de
manobra maior. A liña que estaba
seguindo foi claramente refrendada e o documento co texto
articulado hai un ano será o eixe
da proposta do BNG.
Este texto contén as liñas xerais
aprobadas na recente Asemblea
Nacional: Galiza nación; plena
igualdade do galego co español do
dereito e deber do seu coñecemento; modelo de financiamento propio que permita a suficiencia orzamentaria; organización territorial
que remate doa división provincial;
reclamación da débeda histórica
non como un pacto político, senón
como un compromiso lexislativo.
Agardaban que a Asemblea
do BNG rectificase estes puntos
básicos? Nin nos documentos
oficiais nin nas emendas e votos
particulares aparecían propostas
que así o fixeran prever.
¿Por que logo esa teima primeiro en agardar a ver que pasaba na Asemblea do BNG e agora
en afirmar que Quintana non ten

capacidade de manobra política?
As declaracións de Anxo Quintana a este xornal antes da Asemblea do BNG marcaban claramente os termos dos que se podería producir o acordo con socialistas e populares. Termos que
foron aprobados pola Asemblea
Nacional do BNG.

Un sistema de financiamento que pode ser axeitado para
Catalunya, pero que é negativo
para Galiza, afirman os nacionalistas. Porque non garante
a autonomía orzamentaria e porque non se teñen en conta as peculiaridades da nosa nación en
dispersión poboacional, envellecemento, emigración ou nas
cestas de tributos mais acaídas
ao noso desenvolvemento.
No preámbulo do Estatuto o
acordo entre Touriño e Feixóo é
que se recolla a denominación de
Galiza como “nación de Breogán”. Solución que non van admitir os nacionalistas.
O futuro

A realidade do pacto PP-PSOE
A realidade é que o PP e PSOE a nivel estatal chegaron a un acordo para igualar o Estatuto galego ao andaluz, aínda que, vendéndolle á
opinión pública galega que o Estatuto galego será igual que o catalán.
Este foi o compromiso ao
que chegaron tamén Emilio Pérez Touriño e Alberte Núñez Feixóo na súa entrevista, por máis
que os socialistas o neguen. Diversas fontes populares, por outra banda, confírmano.
Certamente, no acordo, segundo puido saber A Nosa Terra,
a base é o Estatuto catalán. Iguálase ao catalán que saíu do Congreso no articulado, para que non
teñan que pasar xa o traballo, como prometeu a vicepresidenta
María Teresa Fernández de la
Vega na súa vista a Galiza.
Pero existen dúas cuestións
fundamentais. Por unha banda,
non se recoñecería a equiparación
en canto a dereitos e deberes do
galego a respecto do español. Pola outra está o financiamento.
O PP e os medios afíns sempre acusaron ao BNG de miméticos dos cataláns. Agora son eles
e os socialistas os que aceptan un
sistema de financiamento igual
que o do Principat.

Que pode pasar nos próximos días? Todo vai depender se PP e
PSOE están dispostos a estabelecer unha dinámica propia na Galiza ou se asumen o carreiro marcado desde Madrid.
De momento, Quintana e
Feixóo, logo dun encontro o
mércores, 13 de decembro, xa
marcaron unha cita para a próxima semana. Que pode saír desta
reunión? É unha incógnita. Feixóo está máis perto vitalmente
de Quintana que de Touriño, pero está atado polos acordos de
Madrid e pola presión de Raxoi.
No PSOE están a xogar á equidistancia ou, como din algúns socialistas, ao centrismo, para apareceren como os capitalizadores do
acordo estatutario e do consenso.
Desde o BNG non gostan
desta postura dos seus socios de
goberno. As reunións que durante estes días están mantendo en
diferentes ámbitos, desde os máximos dirixentes a membros da
dirección, semellan que non son
precisamente de concordia.
Os socialistas están a minimizar o papel do BNG e afirman que “só teñen 13 deputados”, así que teñen que pregarse
á maioría e “ceder”.
Os nacionalistas deixaronlles

claro aos socialistas que eses
seus deputados son os que fixeron a Touriño presidente e que se
chega a un acordo co PP a costas
do BNG, os nacionalistas retiraranlle o apoio a Touriño e abandonarán o goberno.
Os socialistas non queren a ruptura e afirman que eles o único que
pretenden é “forzar o PP”. Para
que? Din para que asuma os pactos
que nacionalistas e socialistas teñen
asinado sobre o Estatuto tanto a nivel de goberno coma de partido.
Rexeita estes pactos o
PSOE? Publicamente nunca o fixo, pero na práctica e nas declaracións dos seus dirixentes si.
Está disposto a perder a presidencia da Xunta rachando o goberno? Semella que non. A estratexia é adiar o debate estatutario e
botarlles a culpa a nacionalistas e
ao PP por non chegar a un acordo.
Pero desde o PP afirman que
si existe un acordo Feixóo-Touriño que rubrica o que acordaron
en Madrid.
Os nacionalistas, pola súa
banda, afirman que a sociedade
votou un cambio de goberno,
non continuísmo e que se o Estatuto non representa ningún avance real para o pobo galego é mellor agardar unha nova ocasión.
Antes eran os nacionalistas
os que afirmaban que non podía
perder esta oportunidade. Que
foi o que os fixo mudar?
En primeiro lugar que o proceso de Euskadi está ralentizado,
así que a reforma do Estado aínda non está pechada. No segundo
lugar que tan importante como o
contido final é o debate social
sobre a identidade galega, as
competencias e o financiamento.
Así que, de non existir un
avance real no novo Estatuto, o
BNG prefire que non se aprobe,
ou, polo menos, coa súa anuencia. Os nacionalistas non queren
agrilloar o futuro e menos perder
a súa identidade.
Antes oposición que hipotecados.♦

Nº 1.248 ● Do 14 ao 20 de decembro do 2006 ● Ano XXIX

Como transcorreron os traballos da comisión?
A pesar de non ser formalmente unha comisión de investigación, demostrouse que se un
quere chegar ao fondo das cousas
dá igual que instrumento se utilice. Decidimos que fose de estudo
para poder tirar conclusións e facerlle propostas ao Goberno e
pensabamos que, dentro dunha
comisión de estudo, perfectamente se podía habilitar unha parte
para facer a investigación que tamén queriamos facer do que ocorreu entre o 4 e o 15 de agosto
deste ano. Creo que foi exemplar
polas comparecencias que houbo.
Agás a Comisión do Estatuto, en
toda a historia do parlamento, a
de incendios foi a comisión na
que máis comparecencias se produciron e na que máis membros
das distintas forzas políticas tomaron parte porque, aínda que o
PP non estaba formalmente como
grupo parlamentario, os populares compareceron a través dos
seus alcaldes, ex conselleiros, o
presidente da Fegamp e persoas
vencelladas ao PP que pertenecen
a outros ámbitos sociais e que
puideron comparecer con total
normalidade, coas súas achegas.
En contraposición coa do Prestige, que si que era de investigación e que daquela o PP vetou a
presenza de membros do goberno
e –o que é máis grave– a presenza de membros da administración
do Estado, á comisión de incendios viñeron representantes do
Estado, o que lle deu normalidade
ao parlamento galego en relación
con outras institucións.
A respecto do ditame, que
pode dicir?
Eu coido que é válido para lle
dar resposta ao que tiñamos formulado no punto de partida, que
era, por un lado, responder ás preguntas de que pasou para que entre o 4 e o 15 de agosto arderan
77.000 hectáreas, nunha vaga incendiaria sen precedentes; e se había algunha responsabilidade política que depurar, e, por outro lado,
por que nos últimos 40 anos, o noso país arde con máis de 10.000
incendios e máis de 50.000 hectáreas queimadas de media anual.
Eu reto a calquera que lea o ditame e toda a documentación que
temos na comisión a que poida dicir que cousas non están fundamentadas en intervención de comparecentes tanto do ámbito técnico como do político ou adminmistrativo. O ditame non ten ningún
nesgo e, se coincide dalgunha maneira coas cousas que viñamos dicindo dende hai varios meses é
porque a documentación non a
recbimos toda de golpe na última
semana nin as comparecencias se
produciron nos últimos días. Levabamos recibindo cmparecencias dende mediados de setembro.
Segundo o ditame, a comisión non atopou responsabilidades gobernativas.
Non as atopamos porque resultou que o dispositivo, esencialmente, era o mesmo que había dende
hai 15 anos, no canto do número de
funcionarios e de persoal laboral e
de medios materiais. Medios aéreos mesmo houbo algún máis na
etapa previa á vaga de agosto. Logo dela, houbo moitos máis medios como consecuencia da colaboración do Estado e a internacional. Quen mandaba no dispositivo seguía sendo o mesmo funcionario que mandou no pasado. De-

A banda de
Vilacendoi

Tareixa Paz
‘O sistema colapsou entre o 4 e o 15 de agosto
porque tivo que enfrontar unha situación
que non era só de incendios’

XOSÉ MANUEL SARILLE

U

PERFECTO CONDE

A nacionalista Tareixa Paz, vicepresidenta do parlamento, foi a voceira do BNG na
comisión encargada de estudar os incendios forestais. Nesta entrevista debulla o resultado das comparecencias e o ditame conseguinte que acaba de se facer público.

P.C.

baixo do director xeral está o xefe
de planificación, un funcionario
con rango de subdirector con experiencia en xestionar o dispositivo
de loita contra os incendios. Nos
diferentes distritos e a nivel provincial os que xestionaron o dispositivo foron funcionarios con dez e
quince anos de experiencia na
maior parte dos casos como técnicos do servizo de protección contra
incendios forestais. Por outro lado,
a única decisión política que se tomou a respecto do dispostivo por
parte da Consllaría de Medio Rural
foi a de racionalizar as chamadas
brigadas municipais, que consistiu
en estabelecer que os medios teñen
que estar asentados no territorio de
tal forma que en 20 minutos poidan chegar a calquera parte afectada. Baseándose nese criterio, que
non era novo tampouco, e baseándose en informes que había dende
o ano 2004, Medio Rural decidiu
que a determinados concellos non
se lles debían ofrecer convenio pero si outros mecanismos de prevención e de loita contra incendios.
Froito disto, houbo algúns concellos que non tiveron brigadas, pero
tamén houbo 45 concellos que non

as tiveron porque os seus alcaldes
negáronse a asinar os convenios.
Poderiamos estabelecer, por parte
da Xunta e dalgúns concellos, a
responsabilidade de que se reducise o número de brigadas, pero nas
comparecencias do xefe do dispositivo e dos representantes dos sindicatos e das asociacións profesionais de axentes forestais vese como
absolutamente todos coincidiron
en afirmar que a presenza ou a ausencia desas brigadas municipais
non influíu de ningún xeito no desenvolvemento da crise incendiaria. Hai outro dato obxectivo, até o
3 de agosto o dispositivo logrou
que a media de hectáreas queimadas fose inferior ás dos cinco anos
anteriores e o tempo de reacción
foi un minmuto menos que nos
anos anteriores. Polo tanto, antes
do 3 de agosto, o dispositivo funcionaba perfectamente e, a partir
do 20 de agosto, igual. Entrou en
crise e colapsou entre o 4 e o 15 de
agosto porque tivo que enfrontar
unha situación que non era só de
incendios forestais convencionais.
Despois de ver todo o que
pasou, atrévese vostede a responder á pregunta de por que

segue ardendo todos os anos o
monte galego?
O monte arde, en primeiro lugar, porque hai quen lle prende lume. O que está claro é que non son
incendios espontáneos. Hai algúns
que son debidos a descoidos ou
accidentes, pero supoñen unha
procentaxe mínima. Hai xente disposta a plantarlle lume ao monte e
por tanto a facerlle dano a este país. En segundo lugar, temos un país totalmente desestruturado que
se presta a que eses delincuentes
incendiarios poidan facer o dano
que fan. Unha conclusión que se
tira doadamente a respecto dos incendios é que están moi vencellados co desenvolvemento do noso
país e co proceso de desagrarización e de abandono do medio rural
cunha política forestal que estivo
baseada no caos. Hai que tomar
medidas que teñan efectos inmediatos para que non volvamos padecer unha situación coma a deste
ano, pero sobre todo é necesario
un gran pacto de toda a sociedade
para cambiar a política estrutural
que permita que non teñamos que
volver a facer outra comisión dentro de poucos anos.♦

nha vez durante a transición, o poeta da Xeración do 27 José Bergamín foi conducido a un
xulgado para ditaminaren se
debía ingresar na cadea. O
maxistrado fíxolle a primeira
pregunta, don José sinalou
unha reprodución do Guernica pendurada na parede e
respondeu: “eu vin pintar ese
cadro”. Despois non volveu
abrir a boca.
A min, salvando todas as
distancias, ocórreme o mesmo
con A Banda de Vilacendoi
(Kalandraka), un precioso
conto ilustrado para nenos e
maiores recentemente editado,
dunha profunda beleza que
sempre ficará desmerecida polo feito de moita xente considerar o conto e o debuxo
como cousa menor, da
literatura e da pintura.
Eu non vin exactamente
debuxar nin escribir A Banda
de Vilacendoi porque hai tempo que non vexo a Xulio
Gaioso. Mais víao antes, cando el abría as portas que o
conduciron até este libro. Vin
como nacía o seu primeiro
músico con frauta traveseira,
voando polos ceos, abovedando o fato no vento. Vin facerse figura a preta de coxas anchas e redondas, cando ondulaba a súa estatura ao ritmo
dunha boa coladeira, porque
aos dous nos ficaron fixadas
as pretas de festa en Lisboa:
nós ríxidos como o xeo no
medio dunha negrada que saltou de súpeto a un baile de
miles, empurrados por un chifre agónico.
Tamén souben do seu primeiro galo, amasado na factoría de Sargadelos cando era
case un cativo. Agora
chegaron estoutros galos que
se estalican por Vilacendoi,
os bisnetos daqueles, máis
cristos, peitudos e vermellos.
E antes vin aínda os paxaros
pousados nas lúas. As casas
sen gravidade, suspendidas na
luz fría. E a gorra que leva o
do trombón, un fillo dos
labregos xudeus que imaxinara Chagall para contar da
terra rusa. Luz que imprime
infinitas sutilezas e fan desta
obra unha das máis fermosas
do conto ilustrado galego.
A Banda de Vilacendoi, o
relato, baséase nunha
máxima de Lev Tolstoi
segundo a cal todo o que é
universal pasou antes na
aldea de un. Por iso aquí se
conta a historia do mundo en
cincuenta páxinas, porque Vilacendoi e a súa banda son
universais. Tan universais
que nas tabernas de Lugo para celebrar a alegría e o amor,
desde tempo inmemorial se
canta un rexo pasodoble que
comeza así: “Polvo de fiesta
campera / banda de Vilacendoi / tocando la Campanera /
porque de aquí yo me voy. /
Porque ya no aguanto /
detrás deste chanto...♦
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Sanxenxo
CARLOS AYMERICH
Telmo Martín, actual alcalde de Sanxenxo e candidato do
PP á alcaldía de Pontevedra compatibiliza o seu cargo co de
promotor inmobiliario no seu concello. Ao seu ver, “non
hai problema se todo se fai con honradez”. Do mesmo parecer é Moisés Rei, coordenador provincial do PSOE na
provincia da Coruña, quen defendeu o dereito do seu compañeiro de partido e alcalde de Cambre, Antonio Varela Tonecho, de dedicarse tamén ao negocio do tixolo no seu propio Concello, igual que fixera o concelleiro socialista de urbanismo no Porto do Son. PSOE e PP. PP e PSOE.
E Cambre, Sanxenxo ou o Porto do Son distan de seren
casos aillados. Son apenas unha mostra dos novos xeitos da
corrupción político-empresarial: no canto de trafegar con
bolsas de lixo cheas de cartos o que se estila agora é interesar os responsábeis políticos no negocio. Asociárense con
eles promotores e construtores e convertelos nun máis. Francisco Vázquez foi nisto, como en tantas outras cousas, un
adiantado. Os promotores poñen os cartos e o saber facer. O

responsábel político intervén
crisía do sistema: dos fiscais que
os mesmos dous anos
como socio industrial: pon o
non actúan, dos partidos que
seu traballo, a súa decisión de
consenten, dos órganos fiscalien
que
o
alcalde
concedeu
recualificar os terreos adquirizadores que calan. Porque de se
dos previamente polos compaaplicaren as leis administrativas
1.700
licenzas
emigraron
dres. O problema é que os que
e penais que xa vigoran, o
hoxe son socios poden ser maPXOM de Sanxenxo aprobado
case mil malpicáns,
ñá delatores ou filtradores á
sen que Martín se abstivese poentanto o prezo da vivenda
prensa. Basta con que apareza
dería ser anulado e, amais, haun novo candidato máis limpo
bería ben motivos para o proceexperimentou
unha
suba
–cara a fóra– ou máis submiso.
sar polo delito tipificado no artiE, como se ve, esta colusión
go 442 do vixente Código Pesuperior ao cento por cento”
de intereses públicos e privados
nal: “a autoridade ou funcionadáse con preferencia naqueles
rio público que fixer uso dun seconcellos máis apetitosos do
gredo do que tiver coñecemento
punto de vista urbanístico. Alí onde, como Cee, Fisterra ou por razón do seu oficio ou cargo, ou dunha información priviMalpica, o parque de vivendas crece entanto o concello per- lexiada, con ánimo de obter un beneficio económico para si ou
de habitantes. No concello bergantiñán, por exemplo, nos para un terceiro, incorrerá nas penas de multa do tanto ao trimesmos dous anos en que o alcalde concedeu 1.700 licenzas plo do beneficio perseguido, obtido ou facilitado e inhabilitaemigraron case mil malpicáns, entanto o prezo da vivenda ción especial para emprego ou cargo público por tempo de
experimentou unha suba superior ao cento por cento.
dous a catro anos. Se obtiver o beneficio perseguido imporanO que sorprende é, precisamente, a sorpresa que algúns se as penas na súa metade superior”. A que esperan?
medios manifestan cando estes casos abrollan. Como se de alAfortunadamente non todos somos iguais. Nin todas
go excepcional se tratar e como se non se soubese do extraor- as persoas nin todas as organizacións políticas. Para ben
dinario enriquecemento de certos rexedores que tampouco se de Pontevedra e de Sanxenxo, os irmáns Fernández Lorecatan, polo demais, á hora de facer ostentación. Para estes res, candidatos do BNG, fecharanlle o paso a Martín e
medios, a solución está en reformar a lei existente ou en pro- corrixirán as súas desfeitas. E xunto a eles, os demais
mulgar unha lei nova. Moito máis doado sería aplicar as nor- candidatos do Bloque que nas eleccións do próximo 27
mas que xa vigoran, mais tal suporía sacar á luz toda a hipro- de maio son garantía de honradez.♦

A Coruña
Hai pouco, os líderes políticos galegos e varios persoeiros da nosa
vida nacional manifestaban públicamente os seus pareceres sobre a
problemática das millonarias débedas dos clubs de fútbol e as ideas, en amplo epiquerema difundidas por diversos voceiros de heteroxénea procedencia, aínda que
coa común ataxenta do cimento e
da espátula, de sondear o terreo
para as hipotéticas recualificacións dos estadios deportivos, case todos localizados en lugares de
privilexio das distintas cidades e
reeditar o “pelotazo” protagonizado polo Real Madrid hai menos
dunha década, e pagar así as ineptitudes, cando non falcatruadas,
dos dirixentes futboleiros, membros, en gran parte, do “lobby” da
construción e, polo tanto, interesados de primeira liña nese tipo de
actuacións urbanísticas.
O feito de seren, na meirande
parte, de propiedade pública, nomeadamente municipal, os nosos
recintos deportivos non é óbice
para que a cobiza e o desmedido
afán de lucro salven esa barreira
burocrática e aspiren o proveito
especulativo que representaría para a economía das suas sociedades,
a posta en mercado de grandes extensións de solo nas mellores zonas urbanas das cidades e vilas galegas. O que tivo como resposta,
practicamente universal, unha negativa xeneralizada a este tipo de
“solucións”. Porque tras as palabras e as argumentacións está a
lembranza do famoso “Plano de
saneamento” levado a cabo con diñeiros públicos hai aproximadamente 12 anos e que deu como
fórmula a conversión dos clubs de
fútbol en sociedades anónimas deportivas, solución que se demostra
como un enorme erro xa que na
actualidade están igual ou peor
que entón, as facendas dos equipos
de balompé, tras as insensatas políticas de fichaxes en función da
máis pura demagoxia e, case sempre, co fracaso por diante dos proxectos en mans de dirixentes inexpertos na materia que pretenden
administrar. Fixémonos nos nosos
máis claros exemplos, o Celta e o
Deportivo, que viviron durante
mais dunha década por riba das

Fútbol e recualificacións
especulativas
MANUEL LUGRÍS

O Deportivo e o Concello buscan un acordo que permita liberar
Riazor para levar o campo de fútbol para os terreos do porto.
suas posibilidades reais de vida
deportiva e que na actualidade atópanse cubertos de débedas, singularmente no segundo caso. Pero é
o prezo que haberán de pagar por
estar na elite dun fútbol foráneo
aos seus condicionamentos sociais
e lograr os únicos títulos oficiais
para o fútbol galego. Fóra do seu
natural contexto, só o endebade-

Guisa e Napo

mento fixo posíbel o que tiña a
aparencia de “milagre” deportivo
que non era máis que a consecuencia lóxica dun investimento imposíbel para as súas posibilidades.
No caso coruñés, o estadio de
Riazor é, desde hai xa un certo
tempo, motivo de tanteo entre o
Deportivo e o Concello. O proxecto monumental de Peter Eisen-

UXÍA E BRAIS

man, o espazo onde se encontra a
“Cada da Auga” e moitas outras
iniciativas de aproveitamento de
instalacións, non son mais que
distintas formas de utilizar o coliseo futbolístico como obxecto de
rendemento económico para as
arcas do club. E agora, a idea alternativa da directiva deportivista
consiste en construír un novo

complexo deportivo nos terreos
“liberados” do porto coruñés por
mor da entrada en funcionamento
da Dársena Exterior de Lagosteira, deixando o enorme espazo de
Riazor para a máis pura e simple
recualificación urbanística, polo
que sería precisa unha concordancia entre Concello e Deportivo para levar a boa práctica esta proposta de actuación.
Non é que sexa desbotábel
sen máis esta “idea”. Quizais tería a virtude de rebaixar a densidade construtiva nestes terreos
portuarios, aínda que non habemos de esquecer o que estaría a
ocorrer co actual estadio, que debería acoller, a bon seguro, unha
outra cidade compacta e apiñoada nos máximos permitidos. O
que será asunto de analizar en
profundiade cos seus pros e contras, e co ben xeral como condicionamento único de decisión.♦

Subliñado

Sen nomes
LOIS DIÉGUEZ
Coa súa densidade característica, Álvaro Pombo descrebe en “A
fortuna de Matilda Turpin”, o mundo complexo, psicoloxicamente falando, da familia desta muller. Un percorrido profundo e reiterado polos actos e pensamentos das personaxes, difícil de dixerir
para uns lectores afeitos ao simple e comercial. Temos a sensación
de que vai haber un divorcio entre este Premio Planeta e o que piden os lectores de hoxe movidos, precisamente, pola industria creada ao efecto. Pero nós iamos ao que conta Juan Campos, o home
de Matilda, cando pensa nos poetas novos de Valencia. Emocionado por dous versos que le (“Recibe o teu arredor/ como un amante”), di que un grupo de poetas e editores acabaron por concebir,
despois de intensos debates, unha revista sen nomes; sen nomes de
autores, claro está. Nesa revista só hai poemas e textos que ninguén asina. Imaxinan a revolución que isto significa neste mundo
entregado ao cultivo amontañado do ego e da vaidade? Volver a recuperar unha cultura anónima que sae do pobo coa naturalidade e
frescura do colectivo. Seriamos sempre “nós”, como os canteiros
e construtores do medievo, como os cantores poéticos do XIX.
Que lección para este mundo de pantallas obsesionadamente con
rostros e nomes en maiúsculas. Que lección non só para os poetas
e escritores, senón tamén para os políticos que non saben entender
o mundo sen que eles sexan adorados. Querer desfacer unha sigla
política, por exemplo, para que soe, antes ca ela, o nome de un/unha. Acabámolo de ver. Vémolo, se queremos, cada día. Fermoso
tema para analizar e lle tirar alternativas. Non si?♦
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Na Universidade de Santiago traballan 428 investigadores en precario

Bolseiros no anonimato
MARÍA OBELLEIRO
Son poucos os elixidos e adoitan posuír os expedientes máis
brillantes da súa promoción.
Son os motores dunha xeración
avanzada e cualificada, tamén
son creativos. A pesar das súas
cualidades, os bolseiros seguen relegados a ocupar un
segundo plano na investigación.
Os primeiros meses como bolseiro adoitan presentarse apaixoantes, pero pouco alentadores,
a media apunta que continúan
coa súa formación entre oito e
dez anos. Non obstante, por
moito tempo que os avale e por
moi preparados que estean, seguen a ser considerados “figuras
en formación”. A tenacidade e a
perseverancia quedan manifestos nos labores diarios dos bolseiros, que se dividen entre os
que desexan continuar investigando e os que pretenden loitar
por ocupar un posto de docente
na Universidade. Este último caso ocupa a Xosé Villanueva e a
Moisés Lima, dous dos máis de
428 bolseiros que desenvolven
as súas respectivas investigacións nos distintos departamentos e centros da Universidade de
Santiago de Compostela.
Xosé Villanueva ten vinte e
seis anos e leva catro desenvolvendo o seu labor investigador
na facultade de Ciencias da Comunicación disfrutando dunha
bolsa concedida pola USC. Como un alumno máis, madruga
todos os días laborábeis para
continuar a súa andaina polo
ámbito da investigación, “entro
as nove e, en ocasións, chego a
saír ás dez da noite porque o bedel me bota fóra. Moitas veces
levo traballo para a casa”, comenta Xosé.
Actualmente, Xosé forma
parte do grupo de investigación
Novos Medios, que realiza contratos e convenios con empresas,
“os prazos están moi acurtados,
un traballo que debería durar un
ano, pídencho en catro ou cinco
meses”. Aínda que non ten o deber de adoptar uns horarios ríxidos, a entrega dos seus traballos
ten unha data límite fixada.
A diferenza de Xosé, Moisés

seiro, é difícil manter unha vida
segura e sostida.
O futuro máis próximo de
Moisés pasa por ter lida a tese
antes do mes de abril, “se non
podo adicarme a dar clases, terei
que traballar nos medios de comunicación”. Moisés defende
que a figura do bolseiro é necesaria, “pero hai que mellorala.
Vivimos nunha sociedade na
que existe unha cultura de precariedade. Sendo bolseiro dependes de moitas circunstancias
alleas a ti”.
Xosé e Moisés consideran
que ser bolseiro non é un requisito para acceder ao mercado laboral, “o doutoramento só serve
para acabar de investigador e de
docente”, sinala Xosé Villanueva. Pola súa banda, Moisés considera que as bolsas de investigación serven “para formarte
nunha área do saber nalgo que
che interesa”.
En Galiza, existe unha asociación, Precarios-Galiza, que
denuncia a problemática dos bolseiros. O seu portavoz é Xurxo
Pérez e entre os seus labores destaca a defensa dos dereitos dos
bolseiros.
Os grupos de investigación
Lima obtivo a bolsa predoutoral
a través da Xunta, o que lle concede outros dereitos, “ademais
de desenvolver labores de investigación, imparto docencia práctica”. A bolsa da Xunta ten cláusulas que permiten que Moisés
cotice. No seu caso, ten un horario pechado, “disfruto das mesmas vacacións que o persoal que
forma parte da USC”.
Ademais de traballar no ámbito da investigación, Xosé colabora con revistas e cos profesores que seguen a súa liña de traballo. É habitual atopar os dous
bolseiros repartindo enquisas da
USC, vixiando os alumnos nos
exames e colaborando noutras
actividades docentes.
Que é un bolseiro?
A indefinición é o trazo principal
dun bolseiro. Moisés Lima afir-

ma que nos estatutos dos bolseiros non aparecen nada claros os
dereitos nin as obrigas, “os estatutos son abertos, non están definidos os atributos e tampouco
especifican qué tes que facer”.
A figura do bolseiro atópase
a medio camiño entre o estudante e o traballador. Aínda que
cheguen a desenvolver tarefas
propias de investigadores, os
bolseiros cobran moito menos,
en moitos casos, non cotizan e,
aínda que teñen seguro, non
contan con dereitos laborais básicos como a baixa por maternidade ou paternidade.
“A comezos do terceiro ciclo, cobraba 300 euros ao mes.
Moitas veces, pagábanme cada
dous meses”, revela Xosé. O
dos cartos é o problema máis
delicado ao que se enfrontan os
bolseiros que queren acadar o
doutoramento. Tanto Xosé co-

mo Moisés son conscientes da
dificultade que supón lograr o
seu obxectivo, acadar unha praza de docente, “non saen prazas
e o concurso vai por méritos, estudos, libros, actas...”. O máis
complicado e compaxinar o traballo no grupo de investigación
coa tese, “necesítase moito tempo e, sobre todo, moitos cartos,
para asistir a congresos”, apunta
Xosé.
A pesar da situación na que
vive, Xosé está contento co seu
traballo, “síntome valorado polos meus xefes”. Sabe que está a
desenvolver unha tarefa de importancia para a comunidade, “a
investigación ben levada a cabo
supón o progreso da sociedade,
os traballos serven para innovar”. Como todo bolseiro, pídelle ás autoridades “certa estabilidade” para os que se atopan na
súa situación. E é que sendo bol-

Os bolseiros desenvolven os
seus labores nun grupo de investigación, “un só non pode facer
unha investigación”, comenta
Xosé Villanueva. O conxunto
está formado por persoal docente e investigador, bolseiros e
persoal técnico.
Actualmente, a USC aposta
pola investigación. Os datos do
pasado ano revelan que o número de proxectos de investigación
concedidos foron 393. No que
atinxe aos contratos, convenios
e servizos asinados alcanzaron
os 479. Polo que respecta ás teses doutorais defendidas superaron as 200 e acadáronse 826
contratos de persoal en actividades de investigación e desenvolvemento. A Universidade de
Santiago de Compostela conta
con máis de 1.000 empresas que
actúan como clientes nas actividades de investigación e apoio
tecnolóxico.♦

Voluntarios para axudar a soltarse co galego
H.V.
O Voluntariado de Activación
Lingüística comeza a dar os
seus primeiros pasos, aínda
que non será até xaneiro cando
comece a súa actividade. Os voluntarios axudarán a soltarse a
falar en galego a foráneos, estudantes europeos e galegos que
atopan dificultades coa lingua.
As primeiras inscricións xa se
produciron. Xa hai persoas voluntarias para este proxecto da
Mesa pola Normalización Lingüística en colaboración coa Vicepresidencia de Igualdade e Benestar e o Concello de Santiago.
Tamén hai persoas que desexan
beneficiarse desta iniciativa, é

dicir: novos galegos, estudantes
beneficiarios das bolsas Erausmus e Séneca, e aqueles galegos
que queren falar pero que non se
atreven.
“Os voluntarios que dean clases non teñen que ser filólogos,
senón persoas que usen o galego
de forma fluída e que teñan habilidades comunicativas”, explicou o presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística, Carlos Callón. Trátase, pois, dunha
iniciativa que procura axudar os
interesados a desenvolverse en
galego na vida diaria.
Os voluntarios deberán comprometerse a compartir unha serie de horas coas persoas que se
acollan ao programa. “Forma-

ranse parellas, conformadas pola
persoa voluntaria e a que participe no programa”, indicou Carlos
Callón, que engadiu que “o método consiste en que fagan actividades en común, como ir ao cinema, quedar para charlar, ou a
completar trámites administrativos, nese sentido tamén serve un
pouco para que a xente poda coñecer algúns costumes da nosa
sociedade”.
A Mesa xa recibiu algunhas
solicitudes, mesmo por parte de
galegos interesados en soltarse
cunha lingua que coñecen pero
que non falan. Tamén vai contactar cos departamentos de migración dos sindicatos para que
ofrezan este servizo aos novos

galegos que veñen de chegar ao
noso país. “No segundo cuadrimestre, en febreiro ou marzo, estenderase á Universidade de
Santiago e os seus bolseiros
Erasmus e Séneca e máis adiante
ao resto das universidades”, explicou Callón. A Mesa conta con
que a iniciativa tamén se desenvolva noutras localidades de Galiza, aínda que a experiencia piloto é en Santiago.
A colaboración institucional
do Consello de Santiago e a Vicepresidencia de Igualdade é decisiva neste programa. O vicepresidente Anxo Quintana e o tenente de alcalde de Compostela
Néstor Rego participaron xunto
con Carlos Callón na presenta-

ción desta iniciativa.
O Voluntariado de Activación Lingüística é a primeira experiencia deste tipo pero non é
unha iniciativa inédita no Estado. En Catalunya e Valencia hai
anos que se desenvolven programas semellantes. “É certo que
neses territorios o número de inmigrantes é maior que aquí, pero
ultimamente están a chegar moitos ao noso país”, indicou Carlos
Callón. Por outra banda, o presidente da Mesa lembrou que “en
Catalunya estes programas non
só contan co apoio e o financiamento da Generalitat, senón que
o Estado tamén lles dá subvencións importantes a través dos
Presupostos Xerais”.♦

A Caixa B do ensino en galego
M.V.
O pasado 8 de novembro un 43,92% dos lorista no uso de expresións como: Tealumnos de segundo ciclo de ESO e Ba- rra, galiña ou queixo.
É esta unha realidade recoñecida en
charelato, segundo datos da Consellaría,
seguiron a folga convocada polas Moci- privado polos responsábeis do ensino,
dades pola Normalización Lingüística a aínda que en público a mensaxe que se
prol da galeguización do ensino. Foi un ofrece é, como sabemos, a contraria. Hai
éxito notábel que sorprendeu a moitos. que acudir a casos moi concretos (unha
Certo que ás veces os paros estudantís reunión de directores do ensino privado
teñen un compoñente lúdico á par que o ano pasado ou ás declaracións da direivindicativo, pero certo é tamén que rectora do Colexio Público Lope de Veisto non sucede no ensino privado, so- ga de ensino primario de Vigo), para atobre todo relixioso, cuxa participación par alguén que se atreva a recoñecer
ben máis baixa fixo descender a porcen- que, en moitos casos, os alumnos, sobre
todo os de centros confesionais e os de
taxe xeral.
Ao mesmo tempo, de maneira social- primaria, rematan os cursos sen a capacitación requerida en
mente marxinal, pero
lingua galega.
con tanto ou maior restamos
Na práctica, o biflexo nos medios, relingüismo, ao que se
xurden grupos como
ante
unha
situación
adscriben como a
AGLI que critican o
unha vara máxica os
uso do galego nas rede
dupla
contabilidade
sucesivos presidenlacións externas dos
tes da Xunta, só é recentros ou os pasos
a respecto da lingua
al no caso dos que
dados na galeguizano ensino”
coñecen o idioma
ción plena dalgunhas
propio, pois, para os
aulas, pese a que se
usuarios exclusivos
faga sempre coa oferdo castelán, o galego
ta obrigada de castenon é necesario en
lán para quen non a
case ningún ámbito
desexa e, en todo caso, nunha porcentaxe numericamente escolar, máis alá do seu uso, ás veces
irrelevante, posto que afecta a menos do irregular, na asignatura correspondente
e nas festas escolares que organizan alun por mil dos alumnos.
Unha situación con descontentos gúns centros: magostos, nadal, etc...
Non é esta, obviamente, unha situaopostos a ambos lados, aínda que en
propocións moi diferentes, podería pro- ción da que haxa que responsabilizar en
vocar a tentación na Consellaría de aco- exclusiva á actual consellaría, pois a adllerse ao virtuoso punto medio para de- ministración socialista non fai máis que
fender a súa actual política lingüística seguir o patrón trazado nos últimos vinte
no ensino. Non embargante, sería esta e cinco anos e que no fondo remite á diglosia tradicional que reserva o galego paunha análise errónea.
A realidade pon de manifesto que a ra usos rituais.
Existe hoxe en Galiza, polo tanto, unlingua vehicular do ensino en Galiza é,
case sempre, o castelán. Pese aos anos de ha realidade A teórica, na que o galego viautonomía e pese ás leis de normalización ve sen conflito á par do castelán, e mesmo
aprobadas por unanimidade no parlamen- é promovido en forma publicitaria desde
to, o galego está aínda lonxe de ser unha instancias públicas, o que daría pe a protestas de grupos como AGLI ou duns hiopción aceptada e viábel.
A Consellaría posúe datos recentes, potéticos Cidadáns de Galicia que xa se
aínda que optase por non darlles difu- albiscan, e unha realidade B, a que todos
sión pública, que acreditan que a materia coñecemos, na que o galego ocupa un lude Coñecemento do Medio, onde o uso gar moi relegado.
Chegados a este punto, cómpre predo galego é norma prescrita, impártese
en castelán nunha boa parte dos centros guntarse cal é a causa desta dupla conta(na maioría se falásemos dos colexios bilidade. Pois ben, na nosa opinión, a
relixiosos concertados). No caso da pro- caixa A (galego, en apariencia, normalipia asignatura de galego é común o uso zado) serve para tranquilizar a conciendo castelán como lingua vehícular, co cia da sociedade que, como indican digalego ocupando un papel étnico ou co- versas enquisas e paros como o do 8 de

‘E

Alumnado da ESO e Bacharelato reclamaron máis ensino en galego o pasado 8 de novembro.

novembro, é favorábel ao recoñecemento pleno do galego e á súa promoción específica, toda vez que parte dunha situación histórica de discriminación e que
convive con outra lingua, o castelán,
moito máis poderosa que, por lóxica,
tende a converterse en excluinte. Pola
súa parte, a caixa B (castelán á maioría
dos efectos) responde á ideoloxía de partidos que seguen considerando as “linguas locais” como obstáculos no proce-

so de modernización e de unidade económica, o que é coherente cos intereses,
entre outros, dun sistema editorial radicado fóra de Galiza que sustenta unha
parte moi elevada dos seus ingresos no
libro escolar e para o cal as linguas diferentes do castelán supoñen, ademais
doutras cousas, un gasto suplementario
en adaptación, tradución de contidos e
tiraxes diferentes, co consecuente recorte dos beneficios.♦

O catalán retrocede en secundaria
O castelán está a gañarlle
terreo ao catalán no ensino
secundario, segundo un estudo dos profesores Vila,
Vial e Galindo, reflectido
por La Vanguardia. O castelán utilízase xa nun
62,5% de casos, fronte a
un 35,6% do catalán segundo a análise realizada
en 52 escolas de Cataluña.
Os autores do informe
indican que o descenso do

catalán non se debe primordialmente á chegada de inmigrantes, pois esta é máis
elevada no ensino primario
onde, non embargante, non
se produce o mesmo retroceso. Vila, Vial e Galindo
sinalan que “a escola reproduce a realidade social” e
que “en secundaria ninguén
dixo que o catalán seña a
lingua que se teña que utilizar”. Os autores opinan ta-

mén que a escola “debe fornecer recursos”, responsabilidade que aparece limitada porque “está atrapada
polo uso partidista do tema
lingüístico”.
O retroceso do catalán
no ensino coincide coa perda da presidencia da Generalitat por parte de CiU e a
forte campaña anticatalá levada a cabo por algúns medios de comunicación.♦
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Memorial da liberdade:
luz e imaxes dunha loita
MARÍA BRAÑAS
Porque precisamente AMAMOS e LEMBRAMOS,
porque precisamente QUEREMOS,
A loita continúa.
CLAUDIO RODRÍGUEZ FER
Ao ollar a foto de Cinta Rey (nai de Vitor
Casas, fusilado no 1936), abrazada a unha
árbore, en Poio (lugar onde o seu fillo foi
asasinado) móstrase, cómo precisamos
manter viva a memoria ante a crueldade e
a senrazón. Ela, para manter acesa a memoria do seu fillo, fotografouse no lugar
do seu asasinato… Cando amamos, lembramos e queremos (parafraseando a Rodríguez Fer) a loita continúa.
A nosa loita continúa, agora, reescribindo a historia dos corenta e un anos de
“longa noite” aos que o noso país se viu
sometido. Poñerlle palabras á voz que foi
silenciada durante anos está a ser o obxectivo de moitos dos actos que se veñen
celebrando neste Ano da Memoria.
E o “Memorial da liberdade” é o propósito de poñerlle imaxes á represión pero tamén á resistencia. É esta unha exposición que no Auditorio de Galiza percorre, paso a paso, polo miúdo, esa etapa da
nosa historia que alguén se empeñou en
borrar pero que non conseguíu porque
“amamos, lembramos e queremos”.
No “Memorial da liberdade” vogamos polos primeiros pasos da República
e o Estatuto; aquilo que foi pero que non
deixaron ser; seguimos a nosa singradura
pola guerra civil, mantendo acesa a memoria dos fuxidos, dos mortos, das asasinadas, dos torturados, das represaliadas,… San Simón, os cárceres, Alexandre
Bóveda, o exilio e o noso Castelao,... E
continuamos a sucar ondas; dende o 1939
cara a adiante, navegando pola decepción
da actitude de Francia, o terror dos campos de exterminio nazis, pola Unión So-

viética e a guerrilla antifranquista na Galiza.
Nesta marea de ondas
chegamos ao renacemento do nacionalismo: o primeiro Terra e tempo, as
manifestacións do 1972,
o asasinato de Moncho
Reboiras e as derradeiras
execucións ordenadas por
Francisco Franco: a de
Humberto Baena e os
seus compañeiros.
É esta unha singradura que dende o 1936 ao
1977 enche de luz, imaxes e palabras o baleiro e
o silencio no que pretenderon somerxir Galiza,
cortando soños, truncando vidas, asoballando e
sementando medo. Co
“Memorial da liberdade” recóllese a loita daqueles anos, porque a
houbo, e facemos da exposición a nosa loita, esa
“loita que continúa”.
Con ela, restauramos a
dignidade dos nosos
mortos; con ela, devolvémoslle a voz a quen,
sen querelo, foi obrigado
a calar; con ela, enchemos ese oco que sempre,
na nosa historia, semellaba borroso; con ela,
dannos aos máis novos a
posibilidade de cadrarmos todas as pezas do A nai de Vítor Casas cabo do piñeiro no que fusilaron o seu fillo.
puzzle da nosa memoria.
Con ela, preténdese que eses corenta ron “reclamando a liberdade pro meu
anos de férrea ditadura, non oculten os pobo”.
O “Memorial da liberdade” é a homeberros e a loita que, na Galiza, se alza-

naxe humilde que podemos
facer a todos e todas os que
loitaron para legarnos un
país mellor, é a homenaxe
que lles podemos facer a
tantas persoas que morreron por defenderen a liberdade e a todos aqueles que,
dalgún xeito, estiveron implicados nesta loita, pelexando, no mellor da súa vida. Con todos eles temos
unha débeda: a da persistencia na memoria.
Persistencia na memoria para recollermos o seu
legado e construír o noso
pasado, pero tamén para
construír o noso futuro, ese
mundo no que nós queremos vivir.
A singradura polo
“Memorial da liberdade”
fainos recalar en illas nas
que están presentes a memoria, a lembranza e a loita. Tras ela fica un ronsel;
o ronsel de rescribir a nosa historia.
Ao saírmos da exposición chovía; chovía a mares e sopraba o vento; en
cada pinga había rabia e o
vento asubiaba con forza:
era a voz silenciada, que á
fin falaba.
E entón, lembrei a Cinta
Rey; imaxineina apertada
contra a árbore pero agora,
se cadra, cun ollar de esperanza. Ela sabe que ao lle
poñermos palabras á voz silenciada, a nosa loita continúa, porque queremos, porque lembramos…♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

XII. Testamento mancomunado
NEMÉSIO BARXA
Alem do testamento aberto ordinario individual, do que falamos na entrega anterior, o testamento poder ser mancomunado ou tambem por comisario. O testamento mancomunado reflicte o concepto da
propriedade como familiar mais que individual e a possibilidade e moitas vezes necessidade de dar un único destino á empresa ou aos bens que podam integrar o
acervo conjugal ou de outras pessoas integradas na explorazóm común.
testamento mancomunado é aquele outorgado por duas ou mais pessoas num único instrumento notarial; observese que a
formula é ampla e nom supedita o outorgamento á existência de algúm tipo de relazóm familiar ou de convivencia; para
maior esclarecemento a seguido manifesta
a possibilidade de outorgar disposizons correspectivas, se bem neste caso restringido
a que os outorgantes fossem esposos e que
o fagan constar expresamente. Disposizons
correspectivas denominavan-se na lei anterior como recíprocamente condicionadas e
som as que outorgue cada conjuge a favor
de qualquera pessoa sujeitas a que o outro
conjuge outorgue o que corresponda pola
sua parte. Saibam os galegos que residam
fora da Galiza que este testamento pode-se

outorgar tanto na Galiza como fora dela,
sempre en forma aberta notarial.
O testamento, esencialmente revogavel, tem as suas limitazons no caso do
mancomunado: poder-se-a revogar conjuntamente polos outorgantes ou unilateralmente por qualquera deles no atinente
ás suas disposizons nom correspectivas
(no caso dos matrimonios). Porem, tambem poderám revogarse unilateralmente
as disposizons correspectivas sempre que
vivam ambos conjuges mas a sua revogazóm levará aparelhada a ineficacia de todas as recíprocamente condicionadas ou
seja de todas as outorgadas por um conjuge a condición de que o outro conjuge outorgue o que corresponda pola sua parte;
porem tornanse irrevogaveis ao falecer
ou volver-se incapaz para testar um dos
conjuges; a Lei prevé uma causa excepcional e razoavel de revogazóm polo conjuge superstite em relazóm com as disposizóns correspectivas outorgadas a favor
de pessoa que fosse declarada incapaz de
sucedser ao outro conjuge, ou que estivese incursa em causa de incapacidade para
sucedelo ou que premorrese. A revogazóm, em qualquera caso, deverá realizarse em testamento aberto notarial.

Naturalmente da revogazóm há que dar
conhezimento aos outros outorgantes, polo
que ao realizala deverá informar-se ao notario da existencia do testamento mancomunado e dos enderezos dos outros outorgantes; a falta de notificazom nom prejudica a validez da revogazóm. Mas para o caso de revogazóm unilateral de disposizóns
correspectivas é preciso notificala ao outro
conjuge para que acade validez; a notificazóm deverá praticarse no prazo de 30 días
habeis no domicilio do outro conjuge (o
que sinale no testamento revogado e o que
indique o revogante) e terá validez ainda
que nom se atope em nengum deles, producindo a revogazóm todos os efectos
quando se prove que o conjuge do revogante tivo conhezimento dela.
Polo tanto, e assím o determina a lei, o
testamento mancomunado nom limita a liberdade dos outorgantes em relazóm cos
seus bens dos que pode dispor intervivos ou
mortis causa. A nom ser de mutuo acordo,
se a disposizom fosse em vida dos conjuges
e de bens incluidos numa cláusula testamentaria correspectiva, sem necessidade de
notificazóm produciria a ineficacia das outras cláusulas correspectivas condicionadas
com ela. Incluso apos da morte de um dos

conjuges o sobrevivente poderá dispôr dos
bens comprendidos numa cláusula correspectiva, alem do direito do beneficiado com
a disposizóm testamentaria de reclamar o
seu valor ao tempo da reclamazóm dos
bens obxecto da disposizóm, com cargo á
heranza do que dispuxo dos bens e sem prejuizo das legítimas. Dize no útimo artigo
dedicado a esta particular forma de testar
que ao falecer um dos outorgantes, os interesados na sua sucessom terán direito a copia do testamento mancomundado, se bem
tal copia só poderá conter as disposizóns
que afectem á sucessom aberta.
Para competar a referenza ao testamento mancomunado, éoportuno expresar
aquí que as dispisizons a favor do conjuge nom producir-an efecto se ao falecimento do testador estivese declarado judicialmente ou em trámite procesal a nulidade, separazóm ou divorcio ou estivesem
separados de feito.
Contra do habitual, extendinme mais
da conta no relato polo miudo de este tema. Alguem pideumo. Eu tambem entendo que pode ser tema do que interese ter
um conhezimento mais pormenorizado.
Prometo que no sucesivo voltar-ei ao rego
da noticia e pouco mais.♦
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O candidato vigués supera en imaxinación os seus antecesores á alcaldía

World Trade Center, made in Abel Caballero
R.V.A.
Abel Caballero ademais de ser
candidato á alcaldía de Vigo e
profesor universitario, defínese
como novelista. Autor de novelas
como A porta amarela ou O inverno das almas desterradas, ultimamente está pasando ao xénero folletinesco e publica nos periódicos. A súa última entrega é
un complexo lúdico e de negocios
na fachada do Porto de Vigo.
A presentación, con todo tipo de
aderezos por ordenador, únese ao
outro proxecto estrela de Abel
Caballero, unha zona lúdica na
Laxe (zona próxima ao Berbés)
que ten como insignia unha gran
nora a rentes do mar. A intención
de Abel Caballero é encher de cemento a zona de Beiramar e que
alí se concentren todo tipo de actividades, menos as que teñen
que ver coa pesca e o transporte
(funcións actuais do Porto).
O candidato a alcalde polo
PSOE anunciou que a avenida de
Beiramar sería “un gran paseo
peonal xa que o tráfico se canalizaría por un túnel de 1,4 kilómetros”. Fronte ao paseo iría un
complexo de edificios acristalados cunha fachada de 400 metros
e luces de cores. O proxecto está
totalmente definido e xa se sabe
que iría dentro desa gran parcela
de 24.000 metros cadrados con
forma de ondas.
No soto 2 iría un aparcadoiro
subterráneo, ao lado do túnel
subterráneo. No soto 1 estarían
localizadas dúas salas de cinema
en versión orixinal subtitulada,
para traer fitas independentes.
Unha sala de exposicións, unha
sala multiusos “café-concerto,
como a que existe no Rockefeller Center de Nova York”, unha
piscina olímpica e un planetario,
completan a variada oferta desa
planta. Na seguinte habería pista
de xeo, parque infantil, área de
delicatessen, un supermercado
“de calidade”, outro planetario,
máis salas de cinema e un xardín
botánico completan a imaxina-

Recreación virtual do proxecto do candidato socialista para o Porto de Vigo, institución da que actualmente é responsábel.

ción de Abel Caballero.
O máis curioso de todo o proxecto, porén, pode que sexa o
que Caballero denomina World
Trade Center e que aquí se lle
chama edificio de oficinas. Textualmente o proxecto di: “será
semellante aos existentes noutras
cidades do país e estranxeiras
(...) como Madrid, Barcelona,
Sevilla, Santander ou Tenerife.
Outros son Los Ángeles, Chicago, New York (en construción)”.
A modestia de Abel Caballero levouno a obviar Tokyo, Kualalumpur ou a Estación Espacial
Internacional.
Os elementos ornamentais do
exterior tamén son importantes
no proxecto. “Na parte frontal do
conxunto instalaranse catro

grandes faros, que ao igual que a
edificación posúen un innovador
sistema de iluminación en varias
tonalidades, futurista pero sen
perder o seu carácter mariñeiro”,
inspirado no famoso barco de
nadal e nos casinos de Las Vegas. Tamén haberá un carril bici,
xardíns e rotondas. En definitiva,
un porto sen barcos, pero con
moita marcha.
O proxecto de Abel Caballero está cifrado en 134 millóns de
euros, sen contar as expropiacións ás empresas que nestes
momentos teñen concesións no
lugar onde iría este gran complexo e que abalan entre os 3 e os 16
anos. O presidente da Autoridade
Portuaria non deixa claro de onde vai sacar o financiamento,

máis tendo en conta que a partida resultante sería semellante ao
que investiu o Estado en Portos
nos últimos dous anos.
Proxectos anteriores
Os cidadáns de Vigo xa están
acostumados antes dos períodos
electorais a este tipo de proxectos que até a propia alcaldesa,
Corina Porro, cualificou de “fantasioso”. Un dos inspiradores de
grandes proxectos para Vigo era
Agustín Arca, concelleiro por
varios partidos políticos, que
prometeu cousas tan variadas como un metro para Vigo, un teleférico ou unha ponte con carril
bici até Moaña. O ex alcalde socialista Carlos Príncipe quería un

tren lixeiro. O ex alcalde do PP,
Manuel Pérez prometeu un parque de atraccións, chamado Colina Encantada, nas inmediacións da Madroa. Ultimamente,
a alcaldesa Corina Porro volveu
sacar da axenda un vello proxecto, cubrir a Rúa do Príncipe.
Abel Caballero, até o momento, por orixinalidade estalles
gañando a todos os seus antecesores. Non embargante perdeu
algo de puntos ao apoiar “unha
segunda ponte sobre a ría. Paréceme unha idea espléndida”. Os
vigueses xa escoitaran o da ponte que atravesaría dende Vigo ao
Morrazo (a máis longa do mundo), anteriormente. Será un síntoma de esgotamento da imaxinación do novelista?♦

No verán ardeu o 40% da superficie do concello

Unha exposición en Pontevedra
dá a coñecer as medidas de prevención contra o lume
MARÍA OBELLEIRO
Contra Lume, Monte Vivo é a
presentación coa que se dá a coñecer unha mostra sobre o plano
de prevención e defensa contra
os incendios no Concello de
Pontevedra. A exposición explica as actuacións en materia de
protección e a liña municipal de
subvencións para os afectados
polos incendios forestais.
A través de diferentes mapas,
infográficos e paneis luminosos,
os visitantes teñen a posibilidade
de descubrir as características orográficas dos montes pontevedreses, a climatoloxía e as consecuencias do lume do pasado verán.
Cun obxectivo didáctico e

informativo, e para evitar a propagación dos incendios, a exposición recolle todo tipo de datos
para que os pontevedreses coñezan os trazos das pendentes dos
montes ou as características da
repoboación. A mostra advirte
que os piñeiros e os eucaliptos,
plantados hai sesenta anos, provocan que a vexetación autónoma sexa residual. Tamén informa das desfeitas nas repoboacións autóctonas, que foron destruídas polos incendios no pasado mes de agosto.
Un dos paneis trata as condicións que favorecen a expansión
do lume nos montes. As pendentes elevadas, o rápido crece-

mento da vexetación herbácea
durante a primavera, os veráns
secos e calurosos, o dominio do
eucalipto, as masas de árbores
desordenadas e a forte mestura
das terras abandonadas con infraestruturas e edificios son os
factores que actúan como agravantes do lume.
A exposición revela os datos
que atinxen aos incendios forestais do verán. No Concello de
Pontevedra arderon máis de 4.500
hectáreas, o que supón un 73% da
superficie forestal e un 40% da superficie total do concello.
Co fin de previr os lumes e
protexer o monte, o plano Monte
Vivo, actuará nas zonas cun alto

número de edificacións e instalacións que poidan verse afectadas
polo lume, nos lugares próximos
aos ríos, regatos ou zonas húmidas e nas zonas con perigo de degradación. As devasas serán outro dos espazos nos que o concello fará fincapé co fin de frear a
propagación do lume.
O borrador da orde de subvencións tamén é recollido na
mostra. A liña de subvencións
acordada polo Concello de Pontevedra está dotada de 1´5 millóns de euros. A contía mínima
de gasto subvencionábel é de
600 euros e o máximo ascende
aos 1.500 euros por hectárea. O
programa de axudas referirase ás

intervencións da silvicultura preventiva, aos proxectos que conten con novas plantacións ou á
creación de cortalumes, limpeza
das zonas de protección e rareamento da masa arbórea. A recuperación e sostemento de camiños e zonas de abastecemento
para facilitar a extinción, a mellora das canles fluviais, a reforestación de zonas queimadas
e a valorización dos produtos e
servizos da natureza substentábel serán as liñas que completen
o plano de actuación.
Os interesados poderán asistir á exposición até a próxima fin
de semana no vestíbulo do Teatro Principal de Pontevedra.♦
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Perspectivas para
a economía mundial
MANUEL CAO

YouTube custoulle 1.600 millóns de dólares a Google.

A adquisición de YouTube por parte de Google
apunta a unha nova burbulla tecnolóxica

As peores compras
de compañías de internet
H.V.
A adquisición de YouTube por
parte do buscador Google permítelle a esta última compañía
ameazar o imperio de Yahoo pero tamén apunta unha nova burbulla tecnolóxica. Albíscase unha
nova febre de compras e os resultados poden ser catastróficos.
O buscador Google desembolsou
1.600 millóns de dólares pola plataforma de vídeo YouTube. Trátase da última adquisición de compañías en internet e implicou unha
alianza entre Yahoo e Microsoft
para responder. A reacción anuncia unha nova burbulla tecnolóxica que implicará novas compras.
A última carreira de vendas, fusións e alianzas rematou co afundimento de moitas compañías na
bolsa. Algúns negocios que se
presentaron como fabulosos resultaron un desastre, aínda que algunhas das empresas conseguiron
sobrevivir. Nomes tan coñecidos
como Hotmail, Netscape, AOL,
Microsoft ou Yahoo víronse implicadas dun ou doutro xeito nas peores adquisicións de compañías
relacionadas coa internet.
O buscador Yahoo foi a compañía máis activa nas peores adquisicións doutras empresas posto que en 1999 comprou Geocities e Broadcast.com. Pola primeira pagou 3.560 millóns de
dólares e pola segunda cinco mil
millóns de dólares. As cantidades
son elevadas, pero a día de hoxe
Geocities non ten o peso que tivo
e MySpace ocupou o seu lugar.
Con respecto a Broadcast.com,
foi tan sobrevalorada que os
compradores pagaron 710 dólares por cada usuario dese servizo.
American On Line (AOL) foi
outra das empresas con moitos
movementos de compra e venda.
En 1998 comprou Netscape por
4.200 millóns de dólares. A ope-

ración pretendía facer dese navegador a principal alternativa ao
Explorer de Microsoft, mais non
o deu conseguido. Tras o fracaso, en 2000 AOL fusionouse con
TimeWarner, pero a unión das
dúas compañías tampouco resultou acertada e hoxe AOL é unha
marca menor que non foi quen
de contribuír a incrementar de
forma significativa o tamaño da
histórica produtora audiovisual.
A empresa de televisión por
cabo norteamericana @Home foi
outra das que caeu na trampa das
compras de compañías de internet. En 1999 gastouse 6.700 millóns de dólares para mercar Excite, que daquela era un dos principais portais dos Estados Unidos.
Constituíu outro caso flagrante de
sobrevaloración, xa que pagou
394 dólares por cada usuario que
tiña nese momento Excite. O portal caeu na bancarrota. Aquel ano
1999 @Home estaba embarcado
nunha política de adquisicións
que tamén lle levou a comprar
BlueMountain.com por 780 millóns de dólares. Tratábase dunha
páxina de postais de felicitacións
por internet que, por suposto, non
tiña ese prezo de mercado.
Microsoft sempre foi máis
prudente nas súas adquisicións e
mesmo conseguiu algún choio,
aínda que tamén caeu nalgunha
trampa, como cando adquiriu en
1998 Hotmail por 400 millóns de
dólares. O segundo servizo mundial de correo electrónico gratuíto
tiña naquel momento perspectivas
de alcanzar gran valor de mercado
pero o abrazo do oso de Microsoft
non fixo máis que afogar as súas
posibilidades de crecemento. Hoxe, até Google está roubándolle
usuarios a través do GMail.
1999, ano crucial
O ano 1999 foi especialmente

fértil para as adquisicións de
compañías relacionadas coa rede
porque había perspectivas de futuro moi optimistas. Considerábase que internet sería de contado o principal supermercado do
mundo e cumpría estar colocados. MySimon era unha destas
páxinas. Vendía e continúa a vender todo tipo de produtos e por
ela CNET pagou por 700 millóns
de dólares. Porén, non atinxiu os
obxectivos de venda desexados.
A filial de Telefónica, Terra,
foi outra das protagonistas da febre compradora dos finais dos
anos noventa e principios desta
década. En 2000 comprou o portal
americano Lycos por 4.200 millóns de dólares. Nun primeiro
momento, a operación anunciouse
por un valor de 12.500 millóns,
pero por sorte para Terra nuns meses situouse na metade. Con Lycos, Terra realizou unhas das adquisicións máis elevadas na rede.
Nunca tirou beneficios diso, pero
tampouco perdas, todo foi sufragado por unha ampliación de capital na que os pequenos accionistas
foron os principais prexudicados.
Tras a febre de compras dos
finais dos noventa, chegou o estoupido da burbulla tecnolóxica.
Durante anos, a calma volveu á
rede, até que en setembro de
2005 eBay comprou Skype por
2.600 millóns de dólares. Ebay é
unha empresa de poxas e Skype
un sistema de telefonía por internet. Ambos xa estaban relacionadas a través da páxina de pagamentos Paypal. Con todo, a
compra non constituíu unha suma positiva para as tres compañías, pero anunciou unha nova
onda de movementos na rede
que se prolongará nos próximos
anos. Se as empresas se moven
cos mesmos criterios que nos noventa, a aventura pode significar
nunha nova catástrofe.♦

As proxeccións macroeconómicas sobre a evolución da economía global revelan un estado de saúde excelente no curto e medio
prazo materializado en taxas de crecemento arredor do 3,5% de
PIB real que en PPA chega ao 4,5% para o período 2006-2008. O
ritmo de medra das exportacións e importacións oscila entre o 7,5
e o 8 % anual o que indica que as oportunidades de negocio para
as empresas competitivas son enormes en mercados cada vez
máis desregulamentados. Os países de ingresos elevados son os
que manteñen menores taxas de crecemento económico e do comercio mentras que en Asia Oriental e Meridional é onde se dan
taxas superiores. O peso no comercio e no PIB global dos países
de altos ingresos é o que leva á baixa unhas taxas que en todas as
subrexións superarían a media mundial. Cómpre salientar a especificidade de China con taxas de medre moi altas e uniformes
ao longo dun gran período de tempo de xeito que xa se pode considerar a principal factoría da economía do planeta.
A inflación deixou de ser un problema global pese aos aumentos do prezo do petróleo matizados por un peso menor das
enerxías non renovábeis nas economías máis avanzadas e pola evolución do tipo de cambio euro/dólar. A globalización da
produción e do comercio determina un maior xogo para as
vantaxes comparativas de xeito que uns prezos poden aumentar pero outros tenden a diminuír en términos reais. Ademais,
existe un consenso básico entre as institucións e os axentes sobre a necesidade de controlar a inflación para non prexudicar
a evolución do crecemento e do emprego nas respectivas áreas económicas e así a influencia das institucións monetarias
máis fortes (Reserva Federal, BCE) tende a inducir nos demais
xestores da política monetaria estruturas e modelos de intervención que priorizan o control de prezos. Neste contexto, as
baixas taxas de interese operan como un elemento moi favorábel ao investimento, dada a existencia de mercados financeiros globalizados que impiden o racionamento do crédito se
os rendementos esperados son suficientemente atractivos.
A evolución do mercado de traballo está moi relacionado
coas estruturas institucionais en materia de regulamentación
laboral e garantía salarial pero en xeral hai un aumento da poboación integrada nos mercados laborais en condicións moi
diferentes, iso si, tanto en rendas recibidas como en dignidade e estabilidade no emprego. Por outra banda, o fenómeno
da inmigración irregular estase xeneralizando con grandes
trasvases de poboación en idade de traballar que potencian a
economía somerxida flexibilizando de facto os mercados laborais regulados polos poderes públicos.

‘A inmigración
irregular
estase xeneralizando
con grandes trasvases
de poboación
en idade de traballar
que potencian
a economía somerxida
e flexibilizan
os mercados laborais”

Tamén existen algúns riscos derivados da evolución de
determinados prezos de materias primas que afectarían á capacidade de gasto dalgúns países menos desenvolvidos, ao
que cabería engadir a tendencia á especulación nos mercados
do cru acentuada nos países importadores pola captura de rendas impositivas polos gobernos e pola persistencia das posicións de monopolio dos distribuidores de carburantes.
Talvez, os problemas máis graves deriven do modelo de crecemento desequilibrado cun aumento das desigualdades sociais
e políticas e das diferenzas de poder decisional entre os axentes
públicos e privados. O crecemento leva consigo tamén externalidades negativas globais materializadas nos danos ao medio ambiente e aos medios de subsistencia dos colectivos perdedores
nas dinámicas de crecemento intensivo que se están a producir.
En cada espazo económico rexional poden verse as disparidades de desenvolvemento onde gañadores e perdedores se distribúen en función da especialización produtiva,
capacidade de innovación, estrutura político-institucional
ou incluso da lotaría natural.♦

A Generalitat prevé facerse cargo
de pisos baleiros para ofrecelos en aluguer
CÉSAR LORENZO GIL
Catalunya ensaiará un modelo totalmente novidoso no Estado de
xestión da vivenda protexida. O novo presidente autónomo, José
Montilla, adiantou que a Generalitat poderá facerse cargo de pisos
baleiros para ofrecelos en aluguer polo menos durante seis anos.
Ademais, contempla a posibilidade de que as vivendas de protección oficial non poidan venderse no mercado libre durante 90 anos.

José Montilla, presidente da Generalitat.

A Generalitat catalá xa lle remitiu ao parlamento autónomo o
proxecto da Lei do Dereito á Vivenda, que recolle dúas medidas
revolucionarias na política habitacional no Estado español. Por
primeira vez, formúlase a posibilidade de que un organismo público, neste caso a propia administración de Catalunya, dispoña
de vivendas que están baleiras
desde hai varios anos co fin de
ofrecelas en aluguer por un período de até seis anos. A idea é se-

súa vez o volve vender. Ademais, é o goberno o que marca o
prezo final do piso, tendo en
conta as melloras e a suba do
custo da vida desde a compra.
Deste xeito non hai especulación
posíbel, xa que o vendedor non
recibe beneficios.
A lei favorece tamén a intervención directa sobre os casos
de fraude flagrante. Cando se
detecta unha infrautilización ou
sobreocupación, a Administración pode ir contra o propietario
en virtude da necesidade de que
a vivenda cumpra a súa función
social.

mellante á do banco de terras da
Xunta, pero inclúe o concepto de
obrigatoriedade. Se na lei galega
o propietario das terras abandonadas recibe unha oferta para
lles tirar máis rendemento e finalmente decide se participar ou
non no banco, a normativa catalá, tamén baseada nos incentivos
á rehabilitación e á posta no mercado, ten como posibilidade final Medidas razoábeis?
que o goberno pode facerse cargo da vivenda e destinala a alu- Este novo enfoque do mercado
guer social por un período de até da vivenda protexida ten dúas eiseis anos. Esta posibilidade ex- vas. Serve para facer baixar os
trema reservaríase só, segundo o prezos? Virá acompañado dun
proxecto legal, para aquelas áre- aumento da construción protexias nas que o desequilibrio entre da?
oferta e demanda fose moi granPoñer no mercado os miles
de e a cifra de vivendas desocu- de pisos baleiros que hai nas
padas favorecese o reequilibrio. grandes cidades obviamente reA outra medida máis sobresa- frescaría o mercado do aluguer,
liente deste proxecto é a reformu- un dos máis escasos e subdesenlación do concepto de vivenda volvidos de Europa. Ao aumenprotexida. Até agora, vivendas tar a oferta, os prezos deberían
protexidas eran aquelas nas que baixar, pero todo depende de coexistía algún tipo
mo se estabelezan
de apoio público
os prezos. Por
nos procesos de
exemplo, a Bolsa
modelo quere
promoción, consde Aluguer que
trución e adquisipuxo en marcha
crear
un
Rexistro
ción. Os propietaAlberto Núñez
rios beneficiában- de Demandantes
Feixóo cando era
se de certas vantaconselleiro do raxes e tiñan prohi- de Vivenda
mo aumentou o
bida a venda dos
prezo dos alugueinmóbeis ao prezo Protexida
res máis dun 20
do mercado du- (unha medida
por cento porque
rante un período
facilitaba que ende entre 10 e 15 que tamén impulsa
tre propietario e
anos, senón infeinquilino se aua
Consellaría
de
rior en casos de
mentase artificooperativas que
cialmente o valor
permiten a “libe- Vivenda en Galiza)
da cota grazas á
ración” dos pisos.
subvención ofreIsto supón na
cida pola Xunta.
práctica que as vivendas protexiPara facilitar a freada á burbudas só servisen para aliviar a ne- lla inmobiliaria cómpre ademais
cesidade de habitación durante un un investimento moi elevado en
período limitado.
vivenda protexida. Por exemplo,
Ademais, é relativamente do- a lei vasca propón que o 70 por
ado saltar a lei no relativo á com- cento de todo o que se constrúa
pra-venda de inmóbeis protexi- estea protexido. Pero non abonda
dos grazas aos contratos particu- con iso. En Galiza detectouse
lares e á fraude no prezo consig- fraude no polígono vigués de Nanado nas escrituras. Outra eiva é via a pesar de que é totalmente de
que non existen apenas mecanis- protección autonómica. Que foi o
mos para asegurar que a vivenda que pasou? Que eran grandes proten o uso social correspondente motoras as que decidían quen
ou se nese inmóbel viven habi- compraba cada piso e en que contualmente os compradores ou se dicións. Malia obrigaren ao comdestina ao aluguer clandestino. prador a facer un investimento
O modelo catalán quere crear maior ao marcado pola Xunta, a
como primeira medida un Rexis- suba continua do mercado inmotro de Demandantes de Vivenda biliario seguía mantendo como
Protexida (unha medida que ta- atractiva esa oferta. En Galiza
mén impulsa a Consellaría de Vi- pensouse no rexistro como xeito
venda en Galiza) e que sexa a de evitar isto. Que sexa a admipropia Generalitat quen xestione nistración que reparte as vivenas demandas dos que buscan un- das, non as promotoras. Outra poha vivenda dese estilo. Con este sibilidade sería favorecer que só
sistema, os propietarios que accedesen aos terreos protexidos
queiran vender o seu piso teñen cooperativas de veciños, algo que
que ofrecerllo ao Rexistro, que á acabaría coa fraude.♦

O
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Catalunya ensaiará un mercado blindado de vivenda protexida
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Aquí fóra

Chile 1973

Vive le Québec Natión!

MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

N

a morte de Augusto
Pinochet a
memoria trae
outras vidas. Salvador
Allende encabezou a
candidatura ás eleccións
presidenciais chilenas de
1970, nas listas da
Unidade Popular (UP). Esta coalición, formada principalmente por comunistas
e socialistas, triunfou por
pouca marxe, pero de xeito
apoteósico. Allende proclamara que ían rematar cos
monopolios, en mans dunhas ducias de familias, que
nacionalizarían o crédito,
que expropiarían os
latifundios, que recuperarían para Chile as súas
riquezas fundamentais: as
grandes minas de cobre,
carbón, ferro e salitre. En
Chile morrían cada ano
25.000 menores dun ano a
causa da distrofia, o 15%
da poboación era analfabeta. O 46% da renda estaba
en mans do 2% das
familias. Os monopolios
ianquis obtiñan cada día un
millón e medio de dólares
de entón. Coa UP fixéronse accesibeis á poboación
os servizos de ensino e
atención médica. Todas as
criaturas recibían cada día
medio litro de leite. Os
consorcios Anaconda,
Kennecott, ITT, General
Motors, General Electric,
Ford Motor, Exxon, 15
monopolios da RFA, oito
de Gran Bretaña, de
Holanda, Italia, Xapón e
Suíza; importantes bancos
ianquis, ingleses e alemáns
pasaron a mans do pobo de
Chile. O acoso, dirixido
polo secretario de Estado
dos EE UU, Henry Kissinger, sufrido polo goberno
da UP foi paradigmático.
Os comandos de Patria y
libertad, de extrema dereita, asasinaban e secuestraban dirixentes da UP, Chile
padecía un bloqueo económico por parte dos EE UU,
un boicot por parte da
patronal, un asedio político
da Democracia Cristiá de
Eduardo Frei pai, un bombardeo constante da prensa
burguesa. Allende morreu
coa dignidade coa que
viviu e sen saber que o
traidor era quen nomeara
xefe do exército. A
historia, xuíz tardío, coloca
a Pinochet na pilla do
esterco. Allende é para
sempre o compañeiro presidente, que estará
acompañado na memoria
polo poeta do amor e da
revolución Pablo Neruda,
pola voz entrañable de
Víctor Jara. Abriranse, si,
as grandes alamedas por
onde pasarán as mulleres e
homes libres. Sen
Pinochet.♦

LAUDELINO PELLITERO
Dun día para outro, La belle province acadou o recoñecemento como nación dentro
de Canadá. A decisión abrumadoramente
maioritaria, do parlamento canadense, de
recoñecer a existencia dunha nación nas súas entrañas e dos correspondentes dereitos
nacionais dos habitantes francófonos, só
contou con 17 votos en contra, e provocou
unha vítima política. O ministro de Relacións Intergobernamentais, encargado das
relacións entre Ottawa e Québec, Michael
Chong, mostrouse visibelmente contrariado
cunha decisión que contou co apoio de 226
parlamentarios, pero que para o ministro dimisionario abre as portas para o progreso
dun “perigoso” nacionalismo étnico.
A razón da viraxe dos partidos de ámbito estatal no recoñecemento do status de nación para Québec non está tanto na convicción da existencia dunha realidade nacional
no territorio francófono como nunha estratexia de poder e reequibrio político territorial interno .
O Bloc Quebècoise (BQ) que promovera dous referendos de independencia nos
anos 1980 e 1995, perdeu o último por escasos 54.000 votos, e conserva unha importante porcentaxe de votos, que alimentan a posibilidade de demanda dun terceiro referendo no que as cifras poderían ser favorábeis á
independencia. En 1995, a opción que negaba a independencia gañou por unha escasísima marxe: o 50,6%, contra do 49,4%.
O feito de que o texto aprobado faga referencia unidade do estado, non foi motivo
para que os francófonos votasen contra da
moción. Para o líder parlamentar do BQ,
Gilles Duccepe, contrariamente ao que po-

deriamos pensar, foi unha gran vitoria para dade, no que cidades como Toronto ou Vanaqueles que defenden unha visión sobera- couver teñen una composición poboacional
nista do Québec, xa que este recoñecemen- en razón da súa orixe particular, xa que a
to da identidade deste territorio supón un metade dos seus habitantes naceron no esavance que nunca fora
tranxeiro, pode servir
recoñecido no país.
para que en Galicia
Na opinión do pripoidamos pescudar nas
meiro ministro conserrazóns da negación do
a Galiza,
vador Stephen Harper,
termo de nación para a
como
no
Canadá,
que gañou as eleccións
definición identitaria
en xaneiro de 2006, esque debe figurar no nonon hai argumentos
te tipo de iniciativa povo estatuto de Galicia.
de satisfacer as demanEn Galicia, como
teóricos na defensa
das nacionalistas dos
no Canadá, non hai arou negación
sectores máis moderagumentos teóricos na
dos do Québec e quitadefensa ou negación
do termo nación”
ría o apoio ás propostas
do termo nación. En
independentistas do
boa lóxica terminolóBQ, que nalgunhas enxica, lingüística e soquisas o sitúan por riba
ciopolitica, non existe
do 50%. A súa pretentermo máis acaído para
sión procuraba, así mesmo, enmarcar na definir o que Galicia representa como terriConstitución de 1982 unha denominada até torio e como realidade política que o de naagora provincia, que non subscribira esta ción. Pero as estratexias de recuperación do
marco legal constitucional e ao tempo frear poder pensadas en función do conxunto do
a posibilidade dun novo referendo que se al- estado poden dilatar indefinidamente o rebisca no horizonte político a partir do 2008. coñecemento desta realidade, até que unha
Non son da mesma opinión sectores da nova conxuntura de interese partidario, faga
intelectualidade e medios de comunicación máis viábel este recoñecemento.
centralistas que se mostran moi críticos con
Pasaron case 40 anos dende que o xeneHarper porque consideran que este paso é ral Charles de Gaulle fixera coñecida a fraunha irresponsabilidade política e territo- se Vive le Quèbec Libre”, o 24 de xullo de
rial, xa que reforza e lle dá argumentos teó- 1967, para que se puidese exclamar en todo
ricos á causa que promove a independencia Canadá Vive le Québec Natión! Deberemos
do Québec.
agardar tanto os galegos?♦
Este episodio acontecido na outra beira
no Atlántico, nun país que recibe cada ano
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
250.000 inmigrantes amparados pola legaliwww.igadi.org
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AXENDA A NOSA TERRA
25 euros

Da arte...
da natureza
galega.

07
ano

Pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.
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Os Estados Unidos convertérono nun símbolo da loita contra o comunismo
RUBÉN VALVERDE
A morte do ditador Augusto Pinochet levou a que moitos Gobernos amosasen publicamente a súa
repulsa contra un home acusado
de máis de 3.000 asasinatos e de
torturar máis de 20.000 persoas.
Porén, cando estaba no Goberno,
recibiu un forte apoio internacional, en plena Guerra Fría.
As relacións internacionais do
Goberno de Pinochet baseábanse
en catro grandes bloques: o
apoio norteamericano, o Reino
Unido e a OTAN, o Vaticano e as
ditaduras sudamericanas e a Organización de Estados Americanos (OEA). A CIA contribuíu a
fraguar o golpe de Estado contra
Salvador Allende e deseguida os
Estados Unidos tomaron a Pinochet como un aliado natural en
plena guerra fría. Nun informe
desclasificado polo Departamento de Estado norteamericano que
reproduce unha conversa entre
Pinochet e o subsecretario para
Asuntos Americanos, William
Rogers, na que o enviado da Casa Branca sinala que “os Estados
Unidos temos unha gran simpatía polo que vostede está tratando de facer aquí. O anterior Goberno ía na dirección do comunismo. Nós desexámoslle o mellor ao seu Goberno (...) A miña
avaliación é que vostede é unha
vítima dos grupos esquerdistas
arredor do mundo e que o seu
maior pecado foi derrocar a un
Goberno que ía na dirección do
comunismo”.
Nesa mesma conversa o representante dos Estados Unidos
sinala que no Congreso está a ter
presións para que se levanten
sancións legais contra Chile, pero que sen porén tan só haberá
unha reprimenda moral, “de cara á opinión pública, facendo entender que os dereitos humanos

afectaron ás relacións entre os
Estados Unidos e Chile... pero
en realidade nós queremos que
vostede siga adiante”.
As presións do Congreso ás
que se refire William Rogers nesa
entrevista con Pinochet, son as
motivadas pola chamada Emenda
Kennedy, que pedía que se sancionara a Chile por incumprimento
dos dereitos humanos e que tentou
promoverse na reunión da Organización de Estados Americanos en
1976. Nese mesmo ano, o servizo
secreto chileno (a DINA) asasina
en Washington por medio dun
atentado explosivo ao ex ministro
de Asuntos Exteriores e logo de
Defensa, Orlando Letelier.
O asasinato cometeuse na trama da chamada Operación Cóndor, promovida polas ditaduras
militares sudamericanas dos anos
setenta (Brasil, Arxentina, Bolivia,
Chile, Paraguai e Uruguai) para
acabar cos opositores políticos que
se escondían noutros países. Meses despois do antentado entrou no
poder Jimmy Carter, quen se opuxo a seguir encubrindo o réxime
de Pinochet e quixo perseguir o
crime contra Orlando Letelier encausando varios dos seus autores,
como Michael Townley (membro
da CIA), Manuel Contreras (antigo xefe da DINA) e Pedro Espinoza (xeneral de Brigada). Porén, o
Pentágono opúxose a impoñer
sancións legais contra Chile, aínda
que neses catro anos as relacións
enfriáronse. Coa chegada de Ronald Reagan ao poder, as relacións
cobraron vigor novamente, especialmente coincidindo coa Guerra
das Malvinas.
Amigo de Margaret Thatcher
As boas relacións entre Gran
Bretaña e Chile tamén viviron un
momento álxido por esas datas,
coincidindo coa Guerra das Mal-

Xoán Paulo II,
o seu gran valedor
O Vaticano foi outro dos piares
valiosos sobre o que se asentou
Augusto Pinochet e a súa cúpula
dirixente apoiouno até a súa morte. O papa Xoán Paulo II foi o seu
gran valedor, malia que Augusto
Pinochet asasinou numerosos curas pertencentes á teoloxía da liberación. De feito, o predecesor do
actual Papa, fixo que en Roma algún dos obispos colaboradores
coa ditadura chegasen a asumir
cargos de responsabilidade dentro
do organigrama do Vaticano.
A situación era bastante chocante, xa que un dos maiores
opositores ao réxime chileno foi
o arzobispo de Santiago de Chile, o cardeal Silva Henríquez,
que creou a Vigairía da Solidariedade. A finalidade era amparar
os perseguidos políticos e iniciar
unha defensa do respecto dos dereitos humanos. Seis anos máis
tarde Xoán Paulo II releva do
seu cargo a Silva Henríquez e
substitúeo por un bispo afín a Pinochet, Juan Francisco Fresno.

Outro dos arzobispos afíns
foi o de Valparaíso, Jorge Medina, que perseguiu os teólogos da
liberación no seu país e que pronunciou sentenzas como esta: “a
democracia non significa automaticamente que Deus queira
que sexa posta en práctica” (3 de
agosto de 1990). Jorge Medina
foi nomeado máis tarde o responsábel no Vaticano do Culto
Divino e os Sacramentos.
Outro dos seus afíns foi o presidente da Conferencia Episcopal
Latinoamericana (CELAM), o colombiano Alfonso López Trujillo.
Foi un dos abenzoadores das ditaduras sudamericanas dos anos setenta e máis tarde chegaría a ser o
presidente no Vaticano do Concello Pontificio para a Familia. Todas
estas influencias fixeron que o Vaticano mediase no ano 1998 cando
Pinochet foi detido en Londres para que non fose condenado por ningún dos seus delitos, incluído o
asasinato do sacerdote xesuíta valenciano, Antoni Llidó en 1974.♦

vinas, na que Augusto Pinochet
decidiu apoiar o Reino Unido
fronte a Arxentina, malia a relación que mantivera no pasado
con Vilela. A razón de máis peso
deste cambio de rumbo do ditador chileno pode atoparse nun
conflito que comezara uns anos
antes no que o país andino e o
austral se disputaban tres illas situadas no cono sur, entre o
Atlántico e o Pacífico, no coñecido como Canal de Beagle.
As disputas entre o ditador
Jorge Rafael Videla e Augusto

Pinchet, que comezaron no ano 1978, que
case rematan nun conflito armado, fixeron
que o chileno se achegase logo ao Reino
Unido na guerra das
Malvinas do ano
1982. O Reino Unido
gañou a guerra, Margaret Thatcher gañou
as eleccións e Augusto Pinochet converteuse nun aliado valioso de Londres.♦

GONZALO

Pinochet, o ditador querido por occidente
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Os clubs de terceira e preferente
apoian maioritariamente a opción de Antonio Pérez

Dous candidatos agardan arrebatarlle
a presidencia da Federación de Fútbol
a Xulio Meana
R.V.A.
A Federación Galega de Fútbol
entra no tramo final antes das
eleccións que terán lugar o vindeiro 26 de decembro. Os tres
candidatos que se presentan son
o actual presidente, Xulio Meana, o representante da asociación
de clubs, Antonio Pérez González e o representante da zona de ferrolterra, Xosé Criado.
Os clubs máis importantes da
área de Vigo, logo do Celta, que
son o Rápido de Bouzas, o Gran
Peña, o Gondomar e o Coruxo
presentaron a candidatura de Antonio Pérez González. Todos
eles, reunidos na Asociación de
Clubes, que integra a maioría de
equipos de terceira e rexional
preferente, opóñense á xestión
que levou até o momento Xulio
Meana, que entre outras cousas
está denunciado ante a xustiza
polos seus altos emolumentos e
por desviación de cartos. Meana
tiña un salario base máis alto que
o do presidente da Xunta,
108.000 euros.
“A xestión de Xulio Meana
foi desastrosa para os equipos
pequenos durante estes anos. O
tema está denunciado no xulgado e intervido pola Xunta. Os
clubs pensamos que hai que fa-

Xulio Meana.

cer algo porque o que non pode
ser é que o salario de Meana e do
seu secretario sexan máis altos
que os dos presidentes dos gobernos e que mentres tanto no
mundo do fútbol haxa todo tipo
de carencias. Queremos democratizar o funcionamento da Fe-

deración”, asegura o vicepresidente do Rápido de Bouzas e
membro da Asociación de Clubs,
Manuel Seoane.
Antonio Pérez ten unha dilatada experiencia como directivo
de fútbol. Foi presidente do Lemos e actualmente é directivo do

Ponte Ourense e secretario xeral
da asociación de clubs. O seu obxectivo será democratizar a federación e conseguir patrocinadores, nunha federación que conta
con máis de 50.000 fichas e que
afecta a máis de 200.000 persoas
se incluímos aos pais dos rapaces.
“O que non é normal é que a
Federación de Fútbol non teña
ningún patrocinador tendo a masa social que ten, cando calquera
outra federación conta con numerosos apoios económicos. Eu
que coñezo como funciona o
mundo da vela, sei que só en patrocinios cada ano recibe máis de
400.000 euros. Eses cartos darían para facer novos campos, para ter unha mutua de verdade e
para reflectir a dimensión real
que ten o fútbol”, explica Manuel Seoane.
O terceiro candidato en discordia é Xosé Criado, representante da área de Ferrolterra e directivo do Racing de Ferrol,
equipo que até a tempada pasada
estivo na segunda división. Malia acadar só 19 avais, por 32 de
Antonio Pérez e 82 de Xulio Meana, Xosé Criado tamén pensa na
democratización da federación e
apunta á idea de acadar un convenio coa TVG para a emisión
dos partidos.♦

Os
seleccionábeis
Xulio Álvarez. O extremo dereito do Numancia segue a demostrar a súa validez para o fútbol profesional. Se no pasado, este xogador formado na canteira do
Madrid tiña aínda expectativas de se converter en goleador, en Soria confirmou
que o seu máis ben son os
pases e as carreiras pola
banda. No primeiro terzo
da liga, o mediocampista
xogou máis de mil minutos e
converteuse nun fixo para
Andoni Goikoetxea. Seguro
que estará en Riazor o vindeiro día 28.♦

Xulio Álvarez Mosquera
Mediapunta.
Caracas (Venezuela),
1 de maio do 1981
1,80 m / 74 kg
Numancia

A selección
dos lectores
Cada semana publicaremos a
convocatoria da selección galega dos lectores. Para participar, envíanos a túa convocatoria (indicándonos, se
queres, o esquema de xogo)
da maneira que ti prefiras.
Por correo electrónico, facendo un envío a info@anosaterra.com co tema ‘A convocatoria’; deixando unha mensaxe no foro de www.anosaterra.com; no fax 986 223 101
ou mediante o correo postal:
A Nosa Terra. ‘A convocatoria’. Apartado de Correos
1.371. 36.200 Vigo.
Entre todos os que colaboren sortearemos grandes
premios en xaneiro. Aposta
polos teus ídolos! As túas
ideas contan.♦
Roberto
S. Xixón
M. Salgado Bouzón Rubén
Sito
R.Madrid
R.Huelva R.Santander Ipswich T.
Viqueira
R. Huelva
X. Álvarez
Numancia
Losada
Valladolid

Oubiña
Celta
I. Carril
Vecindario
Couñago
Málaga

Suplentes:
Diego López (R. Madrid) (p.s.)
Borja (Valladolid), Cabanas (Colonia),
Deus (Tarrassa)

A ACADEMIA LEMBRA
O SEU FUNDADOR
Marilar Aleixandre,
premio de Poesía
Caixanova
A escritora resultou gañadora do V Premio de Poesía Caixanova pola obra Mudanzas. O xurado, composto por Luís
González Tosar, Arcadio López Casanova,
Olivia González Fernández, Carlos Lema e
Manuel Vilanova, seleccionou o seu poemario entre os perto de setenta presentados.
Ademais da dotación económica de 10.000
euros, a obra será publicada na colección
Arte de Trobar que edita Caixanova en
colaboración co PEN Clube de Galicia.♦

Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura.

Lei do Libro aprobada
por unanimidade
O Parlamento galego aprobou o pasado 12
de decembro por unanimidade a Lei do libro
e da lectura presentada pola Consellaría de
Cultura. Segundo Ánxela Bugallo a lei estabelece como “estratéxico” o sector. Ao seu
ver “o libro non é unha mercadoría máis”
senón un produto de contido cultural que require de políticas públicas para o maior acceso aos cidadáns. Entre as medidas concretas, informatizarase o Centro Superior Bibliográfico e as redes de bibliotecas e incrementaranse os fondos para mercar libros.♦

Campaña para
recuperar o cinema
Buenos Aires de Verín
O Colectivo Bos Aires de Verín promove a
recuperación do Cinema Buenos Aires desa
localidade, o cal vén de pechar despois de
permanecer aberto desde os anos cincuenta
do pasado século. A intención de vendelo
para construír un estacionamento ou un supermercado deixaría o concello sen un auditorio digno, a pesar de que desde 1995 as
autoridades prometen un. Os promotores da
conservación do cinema consideran que este espazo ten condicións sobradas para facer de auditorio municipal, por iso reclaman a intervención da Xunta para salvalo.♦
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ntonio Cordero Álvarez gañou coa
obra O filibusteiro do mar da marola o Premio Estornela de teatro para
nenos, instituído pola Fundación
Xosé Neira Vilas, na súa cuarta edición bienal. O xurado valorou a axeitada elaboración da obra e a súa capacidade de iniciar o lector
ou espectador no ámbito dos contos e dos soños.
Trátase dunha peza teatral na que un neno queda
engaiolado pola acción dun filibusteiro e vai
coñecendo os misterios do mundo real. O premio
está dotado con 1.500 euros e o compromiso da
publicación da obra por Ediciós do Castro.
Escoración dos días, de Rafa Villar, recibiu o

A

Manuel
Murguía,
fundador
da Academia
Galega.

premio ‘Eusebio Lourenzo Baleirón’ de poesía.
Máis premios e máis libros. A Asociación Galega
de Editores outorga o sábado 16 de decembro os
seus recoñecementos á Edición. Na categoría de
mellor libro os preseleccionados son Feísmo.
Destruír un país (Difusora), de Antón Baamonde e
outros; O bosque dos raposos aforcados
(Rinoceronte) de Aarto Paasilina; O suxeito posmoderno (Galaxia), de Rebeca Baceiredo; Terra e nostalxia (Baía) de Gwendolyn Luo e Os libros arden
mal (Xerais), de Manuel Rivas. Xustamente, Xerais
iniciou a emisión de spots televisivos e tamén
para a internet para promover a venda do libro de
Rivas e máis de Home sen nome, de Suso de Toro.♦
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A forza da palabra,
a Academia celebra o seu centenario
A exposición estará até o 16 de febreiro na Fundación Caixa Galicia
XAN CARBALLA
A Academia celebra os seus cen anos de vida cunha gran exposición que estará aberta tres meses, e na que se xuntan documentos
fundacionais, pezas do seu fondo e dos arquivos de moitos dos que
formaron parte da institución, debuxando a mellor cara dunha
institución concebida para potenciar a identidade nacional galega.
No centro da Coruña o buque
insignia da Fundación Caixa
Galicia ocupa dous dos seus
andares coa exposición que a
Academia Galega preparou
para conmemorar os seus cen
anos de existencia. A mostra,
comisariada polo presidente
da RAG, Xosé Ramón Barreiro, e coordenada por Xosé
Lois Axeitos, constitúe unha
mostra sen precedentes do mellor que a institución logrou
concentrar, “non é unha historia da Academia, senón do que
esta simboliza: a lingua e a
cultura galegas. Os visitantes
poderán contemplar, por vez
primeira, non só os testemuños daqueles documentos canónicos que marcan a historia
da lingua galega, senón tamén
os obxectos persoais que sim-

bolizan as circunstancias existenciais dos nosos escritores”,
asegura Barreiro no prólogo
do catálogo.
A historia da Academia,
como ninguén pode ocultar,
non é modélica, e só nos últimos anos conseguiu reunir

nas súas cadeiras unha verdadeira representación de escritores/as e intelectuais galegos
unidos en defensa da nosa lingua. A filtraxe foi lenta porque a institución estivo en risco de desaparición formal
despois do 36, e mesmo se encheu de oprobio cando tivo
como presidente de honra,
desde 1942 até a súa morte, ao
ditador Francisco Franco. Daquela o criterio escollido para
poñer en valor o actual centenario é un relato reivindicati-

usado indistintamente polos
nosos escritores ás veces Galicia e outras Galiza, contribúe a
reconciliar a sociedade cunha
institución que ademais dos
avatares políticos sofreu até hai
ben poucos anos unha verdadeira dificuldade económica
para proxectarse ao futuro.
A visita á mostra é un percorrido sobre un dos múltiples
esforzos colectivos a contracorrente que lle tocou facer a unha sociedade e unha cultura
que se nega a desaparecer.♦

O conselleiro Méndez Romeu, historiador da institución
O conselleiro de presidencia,
Xosé Lois Méndez Romeu, é
autor dun pequeno libro, autoeditado en 1998, titulado “A Real Academia Galega, institución frustrada do rexionalismo”. O traballo de Méndez Romeu sostén que “a falla de recoñecemento social e institucional da RAG é consecuencia
da súa orixe, un nomemento re-

xionalista sin base social nin
política e a indefinición dos
seus obxectivos. Ademais, a
súa estrutura organizativa, seguindo o modelo das Academias, dificultou o logro de obxectivos máis ambiciosos até
os últimos anos”.
O traballo é apenas un percorrido sobre os boletíns da
Academia e tende a minimizar a

Elisardo López Varela
‘O seu nacimento foi moi dificultoso’
Autor de Unha casa para a lingua: a Real Academia Galega baixo a presidencia de
Manuel Murguía (1905-1923) (Espiral Maior), o profesor López Varela publicou
en 2001 esta investigación sobre o nacimento e os primeiros anos da Academia.
Foi un parto difícil o nacemento da Academia.
Todo o mundo intelectual
botaba en falta a súa necesidade
e pouco a pouco callou a idea.
Mesmo así necesitaronse varios
intentos de levalo adiante. O
máis serio foi no ano 1895 e
Curros dicía “morreu antes de
nacer”; quizais houbo motivacións políticas neste primeiro
intento frustrado. Máis tarde,
coa guerra de Cuba xa rematada, a colonia emigrante axudou
–de feito ese soporte é decisivo– e aquí tamén había unha
predisposición mellor para o tema. Aínda así o nacemento foi
complicado porque había unha
caste dirixente moi centralista e
que se apoiaba nun sector intelectual moi oposto.
Murguía foi o primeiro
presidente e representaba un
enlace histórico con anteriores intentos emancipatorios,
como o frustrado en 1846. A

vo que bebe en parte dos fondos da Academia, através de
fotografías, escritos, cadros e
toda caste de documentos orixinais que serven para andar
o camiño do autorecoñecemento nacional de Galicia.
Nas vitrinas están tamén obxectos cotiáns, como as mesas
de nove escritores (Rosalía,
Pondal, Piñeiro,...) ou símbolos da loita pola liberdade, como o sable de Solís.
O uso na cartelería dos manuscritos co nome da nación,

Academia simbolizaba un intento de superar as sucesivas
frustracións políticas?
Quizais ao non haber saída
política se tentaba afianzar a
identidade no terreo cultural.
Desde logo se o medimos polos ataques que recibiron, fortísimos, é claro que a fundación foi un paso adiante, un
rearme ideolóxico, que molestaba fondamente. De feito
mercé ao apoio económico e
de alento dos galegos residentes fóra, nomeadamente en
Cuba (capitaneados por Curros e Fontenla Leal) foi o que
logrou sacala adiante.
O seu traballo abranxe o
periodo da presidencia de
Murguía, a historia polo miudo da Academia aínda está
pendente de facer?
Hai traballos monográficos
parciais e moitos artigos sobre
ela pero si que interesaría unha
investigación a fondo.

Contemplados os cen anos
é unha historia de pouco brillo.
Algún período ten de luces.
Os primeiros anos desde a fundación en sí, que xa foi heroica,
e despois nos últimos anos do
século XX até a actualidade.
Ou sexa os periodos de Murguía e os de Paco del Riego e
Barreiro. Son as grandes épocas porque noutros tempos estivo case morta.
Murguía aínda adicándose o Día das Letras, segue sendo un pouco o descoñecido.
Sendo como foi unha autoridade intelectual e unha referencia da época. Era respectado e odiado, nun tempo de
moita polarización ideolóxica.
Por exemplo os seus enfrontamentos con Emilia Pardo Bazán son famosos e co tempo a
sede actual da Academia na rúa
Tabernas da Coruña foi unha
cesión da familia da condesa
nos anos 50.♦

importancia política da fundación por Murguía e Curros, pero
serve para apontar as enormes
dificultades económicas que
sempre pexaron a institución.
Ademais de tirarlle importancia
ao que supuxo o 36 para o evoluír da institución (sen ter en
conta, por exemplo, que viña de
plebiscitarse o Estatuto), Méndez Romeu aponta que a súa fa-

lla de peso permitiu que o Consello da Cultura, o ILG ou o
Centro Ramón Piñeiro se superpuxeran nas súas funcións.
O groso do libro ocúpao a
bibliografía e un listado de académicos e presidentes de honra
en diferentes épocas, nos que
queda para a memoria a presenza ominosa de Franco entre
1942 e 1975.♦
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“O meu é un contributo para a
historia da Academia tomando
o fío das relacións de Antón Vilar Ponte con esa institución.
Cronoloxicamente abrangue
desde 1906 ao 1936, ano no
que Anton morre. Despois fixen un epílogo sobre 1977 ano
no que se lle adicou o Día das
Letras, falando dos actos que
se celebraron.
Casualmente a data do
1936 marca un antes e un despois no devir da Academia.
Nas tres décadas que eu estudo hai catro periodos: até o
23, coa presidencia de Manuel
Murguía, que marca para ben
e para mal a vida da institución; a segunda sería un tempo
de interín coas presidencias
fugaces de Martínez Salazar e
Francisco Ponte Blanco, con
bastante desorientaión na Academia e críticas moi forte por
parte do nacionalismo pola
desvirtuación dos fins fundacionais e a falta de compromiso coa cultura e o idioma galegos; o terceiro chanzo sería de
asentamento e recondución representado pola presidencia de
Eladio Rodríguez e finalmente, cando no ano 1934 accede
Manuel Lugrís Freire á presidencia. É seguramente, antes
do 36, a época na que a Academia colle un rumo galeguista máis claro e máis esperanzado que axiña se vai frustrar
co golpe militar.
Como é a peripecia de
Antón Vilar Ponte na Academia?
Resulta chamativa porque
el é correspondente desde a
fundación, despois nos anos
20 é elexido académico de número da man dun sector que
non ten nada que ver co galeguismo, pero ten que agardar
até 1934 para poder ler o discurso de ingreso e adquirir
plenos dereitos como académico de número. O por que
tarda tanto en ingresar ten que
ver coas reviravoltas dos conflitos culturais e políticos da
época.
Parecen unha constante
en diferentes momentos da
historia da RAG os ingresos
obstaculizados ou demorados
no tempo.
Case o único momento no
que os nomeamentos son indiscutíbeis e a xente ingresa
con naturalidade é o destes últimos anos, con unanimidade
sobre os méritos, valores e
compromisos das persoas eleitas. Un dos dramas da historia
da Academia é ter dado entrada, por cooptación, a unha
manchea de persoeiros totalmente inéditos na cultura e na
defensa da lingua galega. Do
que me chamou máis a atención facendo a investigación é
que no tempo de Murguía o
núcleo da Cova Céltica que el
lideraba (con Lugrís, Tettamancy, Carré Aldao, os irmáns
Vaamonde...) é quen dá entrada na Academia, nos anos iniciais, a unha serie de persoas
que non teñen máis mérito

Emilio X. Insua
‘O drama foi ter dado entrada
a moitos que non defendían
a cultura galega’
X. CARBALLA

Co seu Antón Villar Ponte e a Academia Galega (Cumio), o profesor Emilio
X. Insua (Viveiro, 1967) ilumina un período importante do funcionamento da
Academia, previo ao case desaparecemento de 1936. É prácticamente a única
novedade bibiográfica sobre a Academia editada neste ano do centenario.
que ser prebostes da cultura
coruñesa do momento. Só explicas isto se ves a hostilidade
de sectores da cultura galega
do momento, moi españolistas, que atacan a Academia
desde que se funda e o núcleo
coopta aquel tipo de membros
como parapeto protector cara
eses sectores. O resultado é
que meten un cabalo de Troya,
e logran que o Boletín da Academia se redactase en castellano ou que as sesións e as actas
se fan en español, porque ao
pouco tempo predominaban
na Academia as persoas que
consideraban o galego un dialecto e que a loita normalizadora era unha inutlidade histórica, fronte aos que seguían as
ideas coas que Curros Enríquez puxo en marcha o proceso fundador.
A polémica foi a norma
neses trinta primeiros anos?
Seguíndolle a pista a Vilar
Ponte reconstruín varias das

que se produciron. Por exemplo nos anos 30 a que se dá sobre cal era a verdadeira bandeira galega, na que o presidente da RAG, Eladio Rodríguez, e Couceiro Freijomil,
defendían a bandeira branca
cun cálice no medio frente á
posición dos galeguistas a favor da franxiceleste. Ou máis
adiante a polémica sobre o
monumento de Asorey a Curros que se ideou a primeiros
de século pero non se inaugurou até 1934.
No periodo curto de Lugrís había un plan galeguista
para devolver a Academia ao
su rol fundacional?
Non sei se un plan aprobado polo Partido Galeguista,
pero si unha estratexia que tiña a ver co momento político,
porque en 1934 está a dereita
no poder e é grande a represión sobre a esquerda e o galeguismo. Daquela tiñan que
buscar plataformas desde as
que facerse ver e construír discurso. Non é casualidade que
Vilar Ponte entre o 24 de xullo
de 1934 e o día seguinte, Dia
de Galicia, el mesmo é recipendiario de Castelao. Son
dous ingresos consecutivos de
líderes públicos do nacionalismo republicán de esquerdas e
amosan un afán de que o nacionalismo entre e dirixa o rumo da Academia. O que frustrou ese movemento foi dunha
banda a precaria saúde de Lugrís, que o obrigan a deixar a
presidencia –cando se produce
o golpe está vacante– e doutra
que a dinámica política obriga
a que os esforzos maiores se
orientasen á loita política, coas eleccións de febreiro e o referendo do Estatuto.♦
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Contra a relixión

Sarcástica memoria urbana
Diego Ameixeiras publica Tres segundos de memoria,
premio Xerais
Título: Tres segundos de memoria.
Autor: Diego Ameixeiras.
Edita: Xerais.

O detective Horacio Dopico,
nas súas dúas aparicións (Baixo mínimos, 2004, e O cidadán
do mes, 2006) era, até agora, a
contribución de Diego Ameixeiras á república das letras.
Aínda que fose como telón de
fondo Ameixeiras abriulle, sen
complexos, a porta a un aspecto temático pouco frecuente na
narrativa galega: a loita armada
nacionalista.
Tres segundos de memoria,
novela que foi merecente do
premio Xerais, constitúe a primeira incursión do autor fóra
dos esquemas
narrativos da
novela detecti- Destaca
vesca. Conto- o equilibrio
do, iso non su- estrutural
pón un abandono total do logrado
ton que deica a partir
agora veu ca- da simple,
racterizando o mais
seu discurso. estudada,
O ar irreveren- xustate, a ironía, o posición
sarcasmo, o
cinismo,
a de cada un
procura exclu- dos relatos.
siva dos praceres inmediatos, seguen estando aquí. O protagonista non
se move nos ambientes marxinais nos que se desenvolvía o
detective Horacio Dopico, propios da delincuencia. Non, este
protagonista de Tres segundos
de memoria é un desempregado á espera da próxima oferta
de precariedade laboral, esa é a
súa única marxinalidade.
Con todo, Diego Ameixeiras non se dá desprendido dos
trazos definitorios da súa personaxe anterior, nin deles nin
das características expresivas
das novelas pasadas, tales como o discurso contracultural
ou ese vocabulario rico en fraseoloxía enxeñosa, e de tendencia coloquialista, que preña
todo o discurso contado, en primeira persoa, polo protagonista central.
A actitude de estar de volta
de todo resulta por outra parte
bastante tópica a estas alturas,
igual que a irreverencia crónica
ou ese criticismo incontíbel.
O protagonista, das características antes sinaladas, de
Tres segundos de memoria
conta, en algo máis de sesenta
narracións, as impresións que
as vivencias experimentadas
lle van deixando, o pouso do
contacto cotián. As súas aventuras amorosas e sexuais, as
dificultades para vivir dignamente fóra do núcleo familiar,
a carencia de expectativas

Apostasía, de Óliver Escobar,
é un poemario dun ateo e
apóstata que analiza, a través de
moitos aspectos
(influencia do
Opus Dei,
relacións da Igrexa coa sexualidade, os preservativos e a sida, os
vínculos entre fe e
mercado…).
Versos limpos e ás
veces
“informativos”, acompañados
dos debuxos de Martiño Vázquez. Edita Positivas.♦

Diálogos
Galaxia publica a última obra
da poeta María do Cebreiro,
Os hemisferios,
un poemario
que pretende
ser un achegamento entre a
lírica e as
persoas, un diálogo entre moitas realidades
que axudan a
compoñer e
entender a escrita dunha das autoras novas con maior proxección nas letras galegas.
Linguaxe viva que cobra
maior intensidade ao se
compoñer nos versos.♦

Entre indíxenas
Diego Ameixeiras.

deste tipo de vida, o seu antisentimentalismo doído (que é
finximento, porque el, sen ter
que ir moi ao fondo, tamén é
sentimental), ou teorías varias
sobre aromaterapia, as paredes baleiras, a tristeza dos domingos, ou as vomitonas. Nesa variedade (exenta de eruditismo, a non ser na ocasión en
que se fala de Onán) e na proximidade dos problemas cos
que se enfronta o protagonista

PACO VILABARROS

(e non na proximidade das
personaxes, dato a ter en conta) reside boa parte do atractivo que presenta a lectura da
novela, por demais da ironía e
do aparato enxeñoso.
Porén, a novela é algo máis
que iso. Por exemplo o equilibrio estrutural logrado a partir
da simple, mais estudada, xustaposición de cada un dos relatos, que consegue dar idea de
historia global contada desde a
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Galaxia.
4. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FCO. RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.
5. GUERRA CIVIL E
LITERATURA.
Xesús Alonso Montero.
Xerais.

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

parcialidade dunha visión intensa, de duración limitada (de
aí a intensidade) que se repite
en intervalos frecuentes. De
onde se deducen os outros dous
vértices que restan. Un, a brevidade dos relatos-capítulo,
que favorece a variedade de
asuntos, imprescindíbel cando
o ton permanece invariábel, como neste caso. E de resultas da
brevidade, a intensidade, concretada nos xuizos enxeñosos,
que son reflexións e queren
motivar a reflexión ou, polo
menos, que o lector se interrogue sobre o que leu.
A actitude narratatorial é
moi semellante á de Blúmsdei
(Cid Cabido, Xerais, 2006) e
nos dous se bota man do mesmo recurso á ironía. De feito,
a diferenza máis notábel entre
eles radica en que os autores
pertencen a dúas xeracións
diferentes, como as personaxes que retratan, ademais de
que Cabido é máis versátil e
Ameixeiras cose mellor a reflexión á narración. Ambos e
dous, tamén, teñen nas bitácoras, internéticas ou de papel, un referente de peso. No
caso de Tres segundos de memoria esta relación evidénciase aínda con máis claridade. E non insistimos no xa comentado a semana pasada sobre a influencia do imperio
das tres w na actualización
deste tipo de discursos, discursos e recursos por outra
parte antiquísimos.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Un comentario de viaxe, unha
crónica de vivencias en terra
de zapotecas e outras etnias
indíxenas mexicanas e un testemuño profundamente lírico.
Todo iso
é Viaxe ao
país das
nubes, de
Manolo
Pipas –editado polo
autor–,
resultado
da
convivencia
do poeta
con varios grupos de
indíxenas durante meses, xusto os coincidentes coa campaña electoral presidencial mexicana.♦

Molina en galego
César Antonio Molina presenta agora a súa antoloxía poética escrita en galego entre o
1974 e o 2005, Soños nos cantís, que
inclúe os libros Épica,
Proxecto
preliminar
para unha
arqueoloxía
de campo,
Últimas horas
en Lisca
Bianca, A
estancia
saqueada, Derivas, O fin de Fisterra, Para
non ir a parte algunha, Ondas
na noite e No mar de ánforas.
Edita Espiral Maior.♦
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O futuro
dos Estados
En setembro do 2004, a
Fundación Carlos Casares reuniu en Mondariz cinco
expertos en
política internacional para
discutir sobre
o futuro do
modelo de Estado. O goberno do mundo.
Presente e perspectivas do Estado nacional,
que coordina Carlos
Fernández, e no que participan
Emilio Lamo de Espinosa,
Xavier Rubert de Ventós,
Ramón Máiz, John Keane e
Danilo Zoilo. Edita Galaxia.♦

Vestixios
arqueolóxicos
O Castro de Montealegre. Moaña, Pontevedra, que coordinan
Roberto Aboal e Virginia
Castro, é un
traballo de
análise e
recompilación
de material arqueolóxico
procedente dun
xacemento do
Morrazo.
Explícase o
contexto no que
se desenvolveu a vida destes
habitantes prehistóricos. Edita
Toxosoutos.♦

A casa galega
Pedro de Llano escribe
Arquitectura popular en
Galicia. Razón e construción,
un volume que tenta analizar a
estrutura popular da construción
atendendo aos materiais,
modelo
arquitectónico, usos, xeografía e
demais
circunstancias
que explican
por que se escolleu un
determinado xeito de edificar.
Tamén se tenta explicar por que
nos últimos anos se perdeu gran
parte do valor arquitectónico
galego. Edita Xerais.♦

Sobre literatura
A Deputación da Coruña publica
dúas obras relacionadas coa
literatura. Gonzalo Torrente Ballester. Recuerdos y lecturas de
James Joyce, editado por Carlos
García Santa Cecilia e César Antonio Molina, recupera os
artigos que o
escritor
ferrolán lle adicou ao literato
irlandés. A outra novidade é a
edición do
primeiro número dos
‘Cadernos de
Mariñán’ no que
se dá conta do falado no III Encontro de Escritores Galegos, celebrado no 2005.♦

Á busca do gran público
Galaxia publica o último fenómeno literario alemán
Título: A medición do mundo.
Autor: Daniel Kehlmann.
Tradución: Patricia Buján Otero.
Edita: Galaxia.

Dous dos máis extraordinarios
científicos da historia de Alemaña –o explorador, naturalista e
xeógrafo Alexander von Humboldt e o que fora chamado
“príncipe dos matemáticos”, Carl
Friedrich Gauss– van encontrarse nun congreso en Berlín, en
1828. O primeiro é un aristócrata
que pasou a súa vida de expedición en expedición, percorrendo o conti- A
nente america- animación
no e tratando de que lle
ter unha expe- outorgan
riencia directa ao relato as
do mundo físi- aventuras
co o máis am- de Humboldt
pla posíbel. O
segundo, pola nas inhóspicontra, procede tas terras de
dunha familia Sudamérica
humilde, odia e a
viaxar e fai as comicidade
súas grandes con que se
d e s c u b e r t a s pinta a
–matemáticas e
astronómicas– personalidadende a sombra de túzara
acolledora do de Gauss
seu fogar. A forman
partir deste ma- un colorido
terial, Daniel debuxo.
Kehlmann escribiu A medición do mundo,
unha novela de extraordinario
éxito de vendas en Alemaña que
está conseguindo repetir o seu
suceso en boa parte dos países
onde a súa obra se traduciu.
Case os dous primeiro terzos
do libro conságranse a narrar a
mocidade, a formación e a dificultosa conquista dos principais
achádegos de cada un dos grandes homes en capítulos alternos,
formando un colorido debuxo
que, sen dúbida, constitúe a parte máis atractiva da narración
grazas á animación que lle outorgan ao relato as aventuras de
Humboldt nas inhóspitas terras
de Sudamérica –a onde partiu
dende A Coruña– e á comicidade con que se pinta a personalidade túzara de Gauss. Existe,
ademais, un fío condutor que lle
dá coherencia ás dúas historias:
as diferencias entre os dous enfoques opostos con que cada un
enfronta a súa tarefa científica, o
contraste entre os métodos indutivo e o dedutivo.
O malo é que Kehlmann renuncia a afondar nun tema tan
suxestivo coma este empregando un ton deliberadamente lixeiro e vaporoso do que nunca
se eleva. A narración evolúe a
base de cadros liviáns, de pinceladas breves que alixeiran a
historia e evitan desenvolver as
súas implicacións, permane-

Daniel Kehlmann.

cendo sempre nun terreo próximo ao sentimental que non lle
acae ben á materia elixida. E
como do intelectualmente leve
ao tópico non che hai máis ca
un paso, o autor acaba ofrecendo unha idea difusamente romántica da ciencia, presentando o investigador como alguén
cunha peculiar visión do mundo que o condena a sufrir o
afastamento da sociedade, a
aturar a tristeza de estar preso
dunha sabedoría imposíbel de
compartir, case un chamán:
“parecíalle que era coma un
mago da época escura, coma
un alquimista dos que se vían
nos antigos gravados en cobre.
E por que non? A Scientia Nova xurdira a partir da maxia e
algo lle había quedar dela”.
Este estilo, en realidade,
non deixa de ser máis ca un simulacro de estilo que tende a
ser compracente e que renuncia
a unha estrutura narrativa sólida. E iso remata notándose,
neste caso, no derradeiro terzo
da obra. Até aquí a novela non
deixaba de ser un divertimento
entretido, mesmo ben levado
grazas a un certo sutil humor
que consegue a condescendecia
do lector. No último tramo, non
embargante, esvara, abrindo camiños novos dos que se obvia o
posíbel nervio dramático que
poidesen posuír –como a anécdota do fillo de Gauss enleado
nun episodio político– ou que
simplemente defraudan as expectativas creadas con inexplicábeis saídas pola tanxente –as
visións anticipatorias do futuro
que teñen os protagonistas ou a
relevancia que implicitamente
se lle dá a unha sesión de espiritismo que non debería pasar
de ser unha peripecia burlesca
no conxunto da trama.
Chegados a este punto, cabe

preguntarse por que Kehlmann
escolleu dúas figuras históricas
como son Humboldt e Gauss para confeccionar a súa novela. O
mínimo que se lle pode pedir a
un autor que recorre a personaxes reais de valor recoñecido é
que a súa recreación reflicta a altura dese valor que representan.
E, hai que dicir que tanto Humboldt coma Gauss non aparecen
aquí máis ca coma caricaturas
–respectuosas, pero caricaturas á
fin. Trátase, daquela, dunha coartada? De tentar outorgarlle credibilidade artística á obra acodendo a persoeiros de certificado
prestixio intelectual? Nunha pasaxe da novela, Humboldt despotrica, falando co seu colega,

contra as “novelas que se perden
en mentiras porque o autor vincula as parvadas que inventa aos
nomes de personaxes históricos...”. “Detestábel” contesta
Gauss. Lamentabelmente, semella máis un diagnóstico ca unha
unha autorreferencia irónica.
A mágoa é que A medición
do mundo conta unha historia
con todos os ingredentes para
obter unha boa novela. É a falta de elaboración literaria o que
a reduce a un entretemento
light. Máis unha vez, o desexo
de agradar a esa miraxe chamada “gran público” estraga as
boas intencións.♦
MANUEL XESTOSO

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

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS
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A literatura xuvenil sempre
se enfronta ao prexuízo dos
que pensan que está pensada
para ser recomendada nos
institutos, que non ten suficiente calidade.
En Galiza, a literatura xuvenil non é que estea discriminada, simplemente non existe.
Os medios de comunicación
danlle máis atención a calquera
poemario dun autor de quinta
fila que a un libro que venda
moito ou a un autor recoñecido
polos lectores. Por poñer un
exemplo dramático, o escritor
galego máis coñecido no Estado, que vende moreas de libros
e que é adorado polos rapaces,
Agustín Fernández Paz, apenas
aparece nos xornais. E isto é
profundamente inxusto. Hoxe
en día, son os autores de literatura xuvenil os que mellor dominan as técnicas narrativas.
E a que se debe ese silenciamento?
Coido que a unha falta de visión sobre as necesidades do libro galego como industria. Unha literatura sen lectores non ten
viabilidade e pensar que o mercado pode apostar só pola “suposta” obra de prestixio é unha
andrómena. Só logrando ter beneficios na venda de certas
obras se pode publicar teatro ou
poesía. Como pasa en todos os
sistemas literarios, cómpre unha
literatura de masas que manteña
as bases saneadas. A pesar de
que as cifras de vendas así o significan, imponse a outra visión,
esa que exemplica Xosé Carlos
Caneiro cando di que el non escribe para os institutos, que escribe para a eternidade. Pois eu
digo o contrario, eu prefiro escribir para os institutos. Prefiro
que os meus libros sirvan para
que os mozos enreden cun libro
escrito en galego que facer libros que os adolescentes ignoren. Ou é mellor para a saúde da
nosa cultura que eses rapaces estean a escoitar a Jessica Simpson? Penso que non, se queremos sentar os alicerces dunha literatura galega normalizada, con
lectores e importancia social, hai
que recoñecerlle o valor a Xabier P. Docampo, por exemplo,
que consegue que cada noite os
rapaces se acheguen voluntariamente a un libro en galego. Con
sinceridade, a min a eternidade
que me colla morto, por favor.
Vostede reivindica que se
creen máis premios de literatura xuvenil.
Penso que o premio ‘Fundación Caixa Galicia’ foi unha
boa nova porque o ‘Merlín’ tiña un abano de idades demasiado amplo. E non se pode escribir igual para un neno de 11
anos que para un de 16. Ese
deslinde beneficia a quen le e
tamén a quen escribe. Cando te
dirixes a adolescentes, podes
utilizar outra linguaxe, achegarte a outros temas.
E varía moito o rexistro
cando se dirixe a rapaces ou
a adultos?
Cada vez menos. Ao mudaren os protagonistas, sempre
mudaban o ton e o punto de
vista. Pero doume conta de que
os mozos poden entender argumentos complexos e fago ao

Jaureguizar
‘Prefiro escribir para os institutos
que para a eternidade’
CÉSAR LORENZO GIL

Santiago Jaureguizar (Bilbo, 1965) non para. Esta mesma semana presentou o seu novo libro, Unha cabana na lúa (Baía). Do xustamente anterior, A Cova das Vacas Mortas (Xerais), primeiro premio ‘Fundación Caixa Galicia’ de literatura xuvenil, xa se prepara unha segunda edición. Outros títulos seus, caso de Salitre (Xerais), están traducidos a varias linguas.

PACO VILABARROS

contrario, aproveito a busca de
limpeza no texto tamén cando
escribo para adultos.
A Cova das Vacas Mortas
lévanos a un rural bastante
pouco explorado na literatura galega, con hippies, nazis
escapados…
O rural do que fala o libro
penso que é bastante real. De feito, algúns episodios como a expulsión dos hippies por parte dos
veciños que marcharan cando a
construción do salto, vivinos directamente. O que ocorre é que
na nosa literatura mitificouse a

aldea, non se conta o que alí pasa senón o que xa pasou o ou o
que nos gustaría que pasase.
Chama a atención que no
libro, os responsábeis sexan os
mozos e non os adultos, contra
o tópico imperante da xeración do botellón e o bullying.
É unha novela sobre a responsabilidade. O protagonista,
Xoel, ten que asumir responsabilidades por obrigación. Primeiro, tomar conta da vida propia porque ten unha nai que é un
baldreu. Despois coidar de seu
avó, que chega de Alemaña con

alzheimer. Pero tamén hai unha
reflexión sobre a responsabilidade na arte. Tomando como
exemplo a Leni Riefenstahl,
formulo a pregunta sobre se é
posíbel ser neutral en determinados momentos coa escusa da
procura da excelencia artística.
Contodo, vostede non
condena expresamente a Riefenstahl.
A miña opinión persoal non
figura no libro. Non escribo para dar sermóns nin para dicirlles aos lectores o que teñen
que pensar. Prefiro presentar os

temas dun xeito dialéctico. Que
haxa unha postura favorábel e
outra en contra, que cadaquén
presente os seus argumentos e
que sexa o lector o que tire as
súas propias conclusións. Nesta novela eu pregunto: é certo
que Riefenstahl era neutral,
que só facía arte a pesar de se
rodear da xeración de políticos
máis perversa da historia? Eu
penso persoalmente que a súa
defensa, esa xustificación de
que ela non sabía de nada e que
estaba a facer arte simplemente, non serve, que o artista non
pode converterse na “cámara”.
É como aquela foto, que penso
que gañou o premio Pulitzer,
na que se ve un voitre que devora un neno. O fotógrafo dixo
que el fixo o seu traballo, que
era enfocar e rexistrar aquel intre. Eu penso que esa actitude é
simplemente inhumana.
Neste libro volve aparecer
Alemaña, como xa sucedera
en Cabaret Voltaire (Galaxia).
Eu son moi xermanófilo.
Admiro un país que considero
que funciona moi ben e que está tan avanzado en moitos aspectos. E penso tamén en como
unha cultura tan poderosa como a alemá foi quen de “suicidarse” culturalmente. Sempre
explico isto cunha imaxe. Xusto cando se produce a famosa
queima de libros do 10 de maio
do 1933, as principais mentes
alemás, xenios das ciencias e
das letras, abandonan o país e
marchan para os EE UU. Non
por casualidade, Alemaña deixa entón de ser o país máis
adiantado do mundo e lle deixa
o sitio ao país norteamericano.
Así que, seguro que está a
ler algún libro alemán.
Non, dous ingleses, A casa
dos encontros (Galaxia), de
Martin Amis, e Arthur e George (Rinoceronte) de Julian Barnes. E teño encargado Kafka à
Beira-Mar (Casa das Letras),
de Haruki Murakami, que estou desexando que chegue de
Portugal.
Así que é outro beneficiado do boom da tradución de
novidades ao galego.
Levaba anos pedindo que se
apostase pola tradución. E parece que agora empezamos a ter
esperanza de que a literatura galega alcance de aquí a pouco a
idade adulta. Os editores están
arriscando moito e merecen ter
resultados. Polo momento, parece que as cifras de vendas lles
dan a razón. O esforzo de Galaxia, Rinoceronte, e tamén Xerais, paga a pena e oxalá que
non fracase coma noutrora.
Hai quen di que a xeneralización das traducións vai
facer máis difícil a publicación de autores galegos.
Non penso que os escritores
de Galiza teñan que competir
con Paul Auster e demais. Si é
certo que se publican moitos libros, demasiados desde o meu
punto de vista. Pero tampouco
son ninguén para criticalo. Ao
que ten que aspirar o noso mercado do libro é ao seu recoñecemento industrial para que todos o tomemos en serio: escritores, editores, críticos, medios
de comunicación e lectores.♦
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Seguro Azar

Bonifacio
Borreiros
Por que escolleu o formato da
literatura infantil para facer
o seu debú na “obra grande”?
Por casualidade. Xa foi unha
casualidade o porqué de comezar a escribir. Todo o que refire á
relación entre a literatura e máis
eu ten un certo aire de coincidencia. Son profesor de Bioloxía nun instituto e sempre fun o
típico “home de ciencias”. Custábame traballo organizar a estrutura das frases dos meus exames no instituto e nunca me
achegara á escrita, nin cando novo nin cando adulto. Mais o que
sempre fun foi un contador de
historias. Gústame moito entreter os meus alumnos durante horas con contos. Unha desas “batallas” narradas na clase foi collendo forza a medida que a pronunciaba e decateime de que estaba tomando feitura de relato,
válido para ser escrito. Pouco e
pouco foi tomando corpo e acabeino de escribir. Con el xa rematado vin precisamente n’A
Nosa Terra o anuncio da convocatoria do premio ‘Pedrón de
Ouro’ e envieino. E gañei.
E daquela pensou que talvez non escribise mal.
Non. Porque aquel ano só se
presentaron 13 relatos e tampouco tiña tanto mérito. Foi ao ano
seguinte, cando volvín presentarme ao premio –que gañou
Francisco Castro– e recibín un
accésit que si que pensei que non
se me daba mal. É que nesa ocasión xa se presentaran 90 relatos.
E co de presentarme ao ‘Merlín’
pasou algo semellante. Teño unha amiga que fai traballos de literatura para nenos que me preguntou se non tería algunha obra
infantil. Díxenlle que non. É
máis, respondinlle que non tiña
nada que dicirlles aos nenos.
Pois esa súa amiga debeu
quedar sorprendida co premio.
É que a idea quedoume na
cabeza e unha tarde, que estaba
eu contándolles historias aos
meus sobriños, vin claro que
nesa escena había un libro. E
xustamente era unha historia en
formato de libro o que necesitaba para atraer un neno de dez
anos á lectura. Así que comecei
a escribir pensando nese único
lector. Quería construír un conto que fixase a súa atención e
que valese para que empezase a
ler. Cando acabei, tamén me decatei de que entraba no prazo de
entrega do ‘Merlín’ e enviei o
orixinal coa idea de que, ao ser
un premio que convoca unha
editorial, tería máis opcións de
que alguén de Xerais a lese e
pensase en publicala. O do premio foi unha total sorpresa.
E quen é ese privilexiado?
O meu sobriño Paulo, que
tamén protagoniza O tesouro da
lagoa de Reid’Is. Escribín unha
primeira versión do libro e linlla. Cando vía que se perdía nos
biosbardos, sabía que non estaba
funcionando a historia. Así que
a refacía e volvía empezar. Foi
un xuíz implacábel e recoñezo
que fracasei porque por moitas
voltas que dei, só conseguín lerlle a metade do conto sen que
empezase a se anoxar.
Xa lle dará mérito cando
medre.
Se xa anda moi rufo no cole-

Agustín Agra

DAMIÁN VILLALAÍN

‘O meu xuíz non foi o xurado do
‘Merlín’ senón o meu sobriño Paulo’
CÉSAR LORENZO GIL

Agustín Agra (Noia, 1966) gañou o premio Merlín 2006, que convoca a editorial Xerais, co seu primeiro libro, O tesouro da lagoa de Reid’Is. Unha narración que homenaxea a literatura oral e que tivo unha curiosa xestación. Un escritor que recoñece que
chegou ás letras de xeito casual mais que conserva ideas moi claras sobre a literatura.
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xio presumindo de que sae nun
libro. E moitos amigos xa a leron. El só dixo que lle gustaban
moito os debuxos pero aí segue,
no andel. Non leu nin unha liña.
En calquera caso, a lectura
de Paulo valeu para meterse na
cabeza dos posíbeis lectores.
Penso que si. O xurado do
premio está composto tamén por
cativos e penso que a experiencia co meu sobriño valeu para
darlles un conto que casa ben co
que procuran nun libro a eses
anos. Nese sentido estou contente. De todos os xeitos, todo o
que escribo ten un destinatario
único. Os meus relatos son agasallos persoais. Pode que haxa
quen pense que é un presente
barateiro pero podo xurar que
me sería ben máis doado ir a un
centro comercial e comprar calquera cousa por 50 euros.
Tanto traballo lle dá escribir?
Eu escribo principalmente
para divertirme, como pasatempo. Non levo un ritmo estrito e
podo ter días de avanzar moito e
logo estar un mes pensando en
que adxectivo é o máis conveniente. Non teño nin présa nin
obsesión por publicar. É máis, se
vise que non consigo contar o
que quero, deixaría de escribir.

Así que non prepara os
textos en 15 días.
Coñezo quen fai iso e non
comparto esa filosofía. O traballo nótase na feitura final. O que
define a boa literatura é a fluidez
da narración, pero non a fluidez
entendida como facilidade para
redactar senón que o discurso
poético flúa con coherencia e
atractivo. Esa poética persoal é o
que realmente costa atopar e hai
que adicarlle tempo. Eu corrixo
moito. Fago moitas versións e
recoñezo que hai veces que penso que ese labor podería ser infinito, porque sempre se pode mellorar unha frase.
No seu libro recoñécense
os espazos próximos. Incluso
aparecen personaxes reais,
como Man de Camelle.
Iso está buscado. É certo que
os personaxes non son reais senón que están modelados na ficción. Por exemplo, eu coñecín
persoalmente a Man e estiven
moitas veces onde el traballaba
pero o Man do meu libro non é o
Man real; ten máis a ver con outra persoa que coñezo. Pero o
certo é que os meus sobriños
aparecen cos seus nomes e hai
múltiplas referencias íntimas da
miña familia e amizades. O que
pasa é que só eles poden recoñe-

cerse. É máis. Algúns ven no papel algo que pasou en realidade e
éntralles pudor, moléstanse un
pouco por ver iso ao alcance de
todos. E iso que eu lles digo que
fóra deles, ningún lector vai
identificar o que leu con eles.
Que pasa en Noia que hai
tantos escritores. Deixou unha semente especial Avilés de
Taramancos?
Con certeza non o sei, pero o
curioso de Noia é que é unha vila especial en moitos aspectos.
Eu penso que temos un carácter
un pouco competitivo e que uns
tiran polos outros. Xerardo
AgraFoxo sempre di que el non
escribiría de non telo feito Antón Riveiro Coello, e eu dígolle
que eu nunca tería escrito de non
telo feito el. E esa cadea é unha
motivación poderosa. Temos
unha animación cultural moi
destacada, con revistas ou un
movemento literario moi interesante, o Colectivo Sacou, sen
que o Concello gaste un peso
nese tema. Pero é que, sen termos apenas infraestruturas deportivas, en Noia hai 48 veciños
que correron unha maratón enteira, músicos a esgalla, o 30 por
cento dos triatletas galegos de
elite. É un misterio e até daría
para unha boa reportaxe.♦

U

nha triste noticia a da
morte de Bonifacio
Borreiros, aos 51 anos,
vítima dun cancro co que levaba
varios anos convivindo e
pelexando. Eu coñecino en Santiago, a finais dos anos 70, cando
el era aínda un activo e moi
coñecido membro do vello PSG.
No trato persoal, Boni era un home tímido e amable, cun deixe
melancólico. En cambio, nas súas intervencións públicas nas
asembleas estudiantís lémbroo
combativo e cheo de enerxía.
Era fillo dun obreiro da Bazán. Estudou Medicina, aínda
que nunca quixo dedicarse á
práctica profesional. Aprobou
as oposicións para profesor de
Tecnoloxía Sanitaria, pero
sobre todo foi un político vocacional e un militante entregado.
Cando se incorporou ao
PSdeG-PSOE fíxoo coa mesma
convicción coa que antes militara no partido de Xosé Manuel
Beiras e Fernando González
Laxe. Desavinzas internas na
agrupación socialista de Ferrol,
levárono a abandonar tamén o
PSOE no ano 2003. Tiven ocasión de falar algunha vez con el
naqueles momentos, moi duros
para el, e creo que esa decisión
foi unha das máis difíciles e
dolorosas da súa vida.
En Ferrol era un home moi
querido, independentemente das
adscricións partidarias. Estaba
moi implicado na vida da cidade,
da que fora concelleiro de Cultura entre 1999 e 2003, con Xaime
Bello como alcalde. Do seu paso
polo Concello quedará para moitos anos a rehabilitación do vello
Hospital de Caridade e a súa
transformación no actual Centro
Cultural “Torrente Ballester”,
verdadeira médula da vida cultural en Ferrol. E tamén será
lembrada a súa xestión á fronte
da Dirección Xeral de Cultura
durante o goberno tripartito presidido por González Laxe: foi el,
xunto co seu subdirector Antón
Louro, quen puxo en marcha
moitos dos programas,
institucións e iniciativas culturais
das que irían tirando nos anos
posteriores os sucesivos
gobernos de Manuel Fraga.
Bonifacio Borreiros frecuentou algún tempo a mítica mesacamilla de Ramón Piñeiro. Foi
alí onde modulou coa achega
galeguista as súas circias
conviccións socialistas. E tamén
foi determinante aquela relación
para a orientación da súa
vocación política cara á cultura.
As imaxes del que me
veñen ao maxín son a do home
san e a do home xa consumido
pola enfermidade. Quedo coas
dúas. Coa primeira, por
motivos obvios. E coa segunda,
porque o Boni enfermo foi un
exemplo de dignidade e de
serena aceptación do inevitable.
O Alalá das Mariñas despediuno para sempre no cemiterio de San Xiao de Narón.
Foi nun chuviñento Día da
Constitución.♦

Un país con 130 magos
MAR BARROS

Sen trucos de cartas nin xogos de mans, os ilusionistas galegos veñen de crear a Asociación de Magos Profesionais de Galicia, a primeira deste tipo que se constitúe no país, para loitar por un espazo propio dentro das artes escénicas. A aparición da asociación coincide cun dos mellores momentos da maxia galega. A súa primeira actividade é a posta en marcha do circuíto galego de maxia.
Con máis de 130 magos, 20 deles profesionais, seis asociacións nas principais cidades
galegas, espectáculos de produción propia, festivais temáticos
e cunha participación cada vez
maior nos circuítos culturais, a
maxia que se fai no país semella atravesar un dos seus mellores momentos. Malia todo, o
paso máis decidido para acadar un espazo propio e o recoñecemento necesario vénse de
dar coa creación da Asociación
de Magos Profesionais de Galicia, que en breve inaugurará a
súa sede en Compostela.
“Os magos somos creadores de ilusións pero non vivimos delas”, comenta o Mago
Antón, por iso con este proxecto “intentamos sentar as
bases para que os magos profesionais de Galiza poidan vivir da maxia” ao tempo que
persegue “situar esta actividade artística, na consideración
da sociedade galega, como unha arte con entidade propia”.
Con 19 magos asociados, a
práctica totalidade dos ilusionistas que exercen o seu labor de
xeito profesional, a asociación
vén de botar a andar a súa andaina cunha actividade pioneira
dentro do panorama estatal, o I
Circuíto Galego de Maxia. Organizado pola Consellaría de
Cultura e Deporte, a través do
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) e da
Dirección Xeral de Creación e
Difusión Cultural, en colaboración coa asociación de magos, o
ciclo é o primeiro monográfico
dedicado á maxia que se celebra
en Galiza. A súa programación,
que comezou en novembro,
desenvolverase durante todo este mes da man de máis de vinte
magos. Con el quérese achegar
ao público dos concellos o traballo que están a realizar os magos
galegos así como as diferentes
técnicas que abranguen as súas
actuacións. En total serán corenta os municipios que acollerán as diferentes funcións elaboradas para o ciclo. Chrystyan
Magic, Cyrille Sinclair, Dani
García, Javier Muro, Mago
Benxamín, Mago Cali, Mago
Kiko, Mago Marttyn, Mago
Norberto, Mago Pablo, Mago
Rafa, Mago romarís, Mago Teto, Mago Vituco, Mago Xacobe,
Magomimo Anyo, Martín Camiña, o Mago Antón, Pedro Volta, Mago Richard e Román
García configuran a listaxe de
profesionais que interveñen nesta programación.
Como explica o Mago An-

tón “o circuíto é o regalo máis
grande que podíamos ter. Precisamos que a sociedade galega crea nos seus magos e na
súa maxia. Estanse dando pasos ademais para que Galiza
sexa un referente no mundo
da maxia”.

Calendario
de funcións

Maxia en galego
Un dos piares sobre os que pivotará a asociación é a lingua. O galego será a lingua
oficial nas actuacións e comparecencias públicas dos asociados, na difusión das súas
actividades e na documentación escrita da formación.
Entre os fin da asociación
destacan ademais o fomento do
desenvolvemento da maxia en
Galiza a través de convenios de
colaboración e acordos económicos coas distintas administracións públicas e con entidades
privadas, buscar a difusión das
súas actividades a través dunha
maior presenza nos medios de
comunicación e sentar as bases
para a posta en marcha dunha
escola galega de maxia.
A asociación tamén está a
barallar a posibilidade de poñer en marcha o programa de
iniciación a arte da maxia, un
curso de maxia impartido polos magos profesionais por diversos concellos “para que no
prazo de cinco anos o número
de afeccionados medre considerabelmente”.♦

De Waldemar a hoxe
Manuel Saa Rodríguez coñecido polo nome artístico de Conde de Waldemar foi o primeiro
mago galego, cunha traxectoria pública documentada e con recoñecementos internacionais.
Polo menos el é a figura que os magos galegos sitúan como pioneiro na historia da maxia na Galiza. Ao remate da súa actividade na década dos
setenta, comeza a actuar en teleclubs, locais parroquiais e teatros o crego, escritor e animador
cultural Xosé Manuel Carballo, o primeiro que
emprega a lingua galega nas súas actuacións.
Polas mesmas datas a parella de magos ferroláns Lorc & July están a despuntar a nivel internacional e, en 1973, Camilo Vázquez acada o Premio Mundial na especialidade de Micromaxia.

É na década dos setenta cando inicia a súa
carreira o Mago Antón, que sube ao escenario
espectáculos en galego aderezados cun fondo
contido social e político.
Se a principios dos 90 o mago da Cañiza
Luís Boyano sóbese ao carro dos ilusionistas
profesionais, a mediados da década prodúcese
unha eclosión da maxia no país, marcada por
un incipiente asociacionismo e pola aparición
dun bo número de magoa amateurs.
O cambio de milenio supón a irrupción de
puxantes colectivos máxicos, a aparición no
panorama artístico de grandes magos profesionais e semiprofesionais e a creación de diferentes festivais galegos dedicados a esta arte.♦
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TOMIÑO, 15 decembro
no auditorio.
SADA, 16 decembro na
Casa da Cultura.
CHANTADA, 16 de decembro no Salón de
actos da Residencia da
3ª idade.
PADRÓN, 17 decembro
no Auditorio.
BOIRO, 18 decembro na
Casa de Cultura.
VERÍN, 19 de decembro
no colexio Mª Inmaculada.
RIBEIRA, 19 de decembro no Auditorio Municipal.
MONFORTE, 20 decembro no Edificio Multiusos.
BETANZOS, 21 decembro na aula de Cultura Municipal.
CULLEREDO, 22 decembro no Edificio de
Servizos Múltiples.
FENE, 22 decembro C.R.
Agarimo de Sillobre.
FERROL, 23 decembro
teatro Jofre.
SARRIA, 25 decembro
na Casa da Cultura
CARNOTA, 25 decembro
Colexio S. Gregorio.
RIBADAVIA, 26 decembro Casa da Cultura.
RIBADEO, 26 decembro
no Auditorio Municipal.
O GROVE, 27 decembro
na Casa da Cultura.
O BARCO de Valdeorras, 27 decembro no
Teatro Municipal.
LUGO, 27 decembro no
Auditorio
Gustavo
Freire.
GUITIRIZ, 26 decembro
no Local Parroquial.
SANTIAGO de Compostela, 28 decembro no
teatro Principal.
MUROS, 29 de decembro
no Centro Cultural.
MARÍN, 29 decembro no
Pavillón Cañota.
A ESTRADA, 29 decembro no teatro Principal.
SANXENXO, 30 decembro no Auditorio.
CANGAS, 30 decembro no
Auditorio Municipal.♦
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Pintar a
identidade
M.B.
Obras de Urbano Lugrís, Laxeiro, Castelao, Arturo Souto Feijoo, Vicente Risco, Manuel Colmeiro, Francisco Lloréns e de Carlos Maside entre outros compoñen a exposición Do primitivo na arte galega
até Luís Seoane. Procesos de creación artística e de identidade nacional, unha mostra na que a fundación dedicada ao creador surrealista recolle a contribución da arte á valoración da galeguidade.
tes estranxeiras e tamén sen
esquecer o propio.
Comisariada por Xosé Manuel B. López Vázquez, a mostra, que xira ao redor da recuperación da cultura galega a
través da memoria e o campo e
da presenza da muller e que se
pode visitar na sede da fundación até o domingo 17 de decembro, exhibe algunhas obras
inéditas.
A exposición persegue contextualizar dende un punto de
vista temático e histórico a arte
galega da primeira metade do
século XX. Neste senso, ás
obras expostas súmaselle toda
unha serie de material documental cos que tamén se tentou
procurar a esencia e dignificar a
terra. Ao mesmo tempo quere
servir para analizar as influencias que dende o exterior iniciaron a modernización da arte feita en Galiza.♦

D

o abrente ao solpor, do solpor ao abrente, días, noites de
guerra. Mais agora no Iraq hai liberdade.
Liberdade para morrer na sempre penúltima emboscada.
Liberdade para saltar das ringleiras do paro ás ringleiras
dos mortos. Liberdade para xerar fillos entre ruínas porque
alguén terá que recoller a memoria de tanta desfeita,
o odio de tanto odio. Liberdade para vender asasinatos e
mercar conciencias. E é Nadal.
Bush acende unha gran árbore igual que acende as guerras
aló, lonxe dos USA, de onde non chegan os ecos das bombas
nin as salpicaduras do sangue. Grandes tanques, longos canóns,
bombardeiros de última tecnoloxía. Así se fai a paz, así se acaba
co terrorismo. Un mundo máis seguro, así, matando nenos,
segando vidas, devastando campos e cidades.
Bush acende a árbore mentres para milleiros de familias do
seu país non haberá Nadal. A sombra dos mortos e os ausentes,
desgraciados soldados coa culpa de teren nacido nun país
estupidamente imperialista, traspasa as paredes e enche a casa.
Bush acende a árbore porque a industria armamentística vai
ben e a do petróleo tamén. E el e as multinacionais sempre se
entenderán. E en Europa só alzan a voz certos países
presididos por incompetentes. A pobreza do terceiro e cuarto
mundo fica lonxe dos seus ollos. E el ten un pastor severo que
lle axuda a superar a dependencia do alcol ao mesmo tempo
que lle amosa o camiño do ceo que pasa, como é sabido, por
matar mouros e pedir a Deus que os americanos gañen todas as
guerras. Así, baixo a árbore de Nadal, Bush reza.
O Presidente ha procurar entre os agasallos que penduran
das pólas, ou repousan no chan, a gravata de seda que lle
escolleu unha filla, o perfume que lle mercou a outra, a
sorpresa en que tanto matinou a muller. Ningún libro porque ler
humaniza e iso non entra nos plans do home. E, quen isto
escribe, querería que, por unha vez, Papá Noël existise. Se así
for, talvez baixo a árbore da Casa Branca aparecese un
descomunal paquete que, tras ser desenvolto, amosase todo o
horror que a política de Bush e dos seus cómplices vai
sementando polo mundo.♦

cantos rodados. de la memoria. de los sueños, 2004

MARICA CAMPO

paloma navares (burgos 1947)

Noite de paz?

Pintura de Urbano Lugrís;
á esquerda, escultura
de Xosé Mª Acuña;
e arriba, lenzo de Arturo Souto.

ant_art

A montaxe que propón a Fundación Luís Seoane bota unha
ollada ao labor dun grupo de intelectuais da primeira metade
do século XX para dignificar e
poñer en valor Galiza. Fronte as
teses oficiais, estes artistas
plasmaron nas súas obras unha
volta á esencia, ao rural e as
paisaxes galegas na procura
dos elementos identitarios propios e diferenciadores dunha
arte galega.
Desde Sotomayor a Castelao, de Asorey a Colmeiro, a
exposición recolle preto de 60
obras de 26 creadores da primeira metade do século XX,
entre eles tamén Xosé María
Acuña López, Xesús Corredoura, Camilo Díaz Baliño, Emilio
Madariaga ou Arturo Souto. Todos eles danlle forma aos inicios da modernidade na pintura
en Galiza coa procura dunha
renovación que bebe das fon-
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Mulleres que CANTAN en galego-portugués
M.B.
Dulce Pontes, Uxía, Luanda
Cozetti, Ugia Pedreira, Eneida
Marta e Amélia Muge compoñen o cartel de Mulleres na lusofonía, o espectáculo musical do proxecto Cantos na Maré, que nesta cuarta edición
amplía o seu programa cunha
semana de actividades centradas na literatura, a fotografía, a danza e o audiovisual.
O que empezou hai catro anos
sendo un concerto que quería servir de punto de encontro e de intercambio entre a música que se
fai en Galiza e nos países de fala
portuguesa, é nesta edición moito
máis que sons. O proxecto Cantos
na maré, que se desenvolve en
Pontevedra até o 16 de decembro,
amplía a súa programación coa
celebración dunha Semana da lusofonía, na que se desenvolverán
durante cinco días conferencias,
obradoiros, proxeccións e gastronomía e que contará coa presenza
da escritora Hélia Correia. Durante
a semana tamén se presentará o
proxecto do documental Cabo Verde Sabí (A muller e a terra, o home
e o mar) de Manuel Maseda e permanecerán abertas dúas exposicións fotográficas.
Todas elas darán paso ao
apartado máis destacado do encontro, o espectáculo musical
Cantos na maré. Mulleres na lu-

Luanda Cozetti, Dulce Pontes, Uxía e Eneida Marta.

sofonía que terá lugar o 16 de decembro no Pazo da Cultura de
Pontevedra a partir das 21 horas.
Esta nova edición, que ten como
fío condutor a creación feminina
nas escenas musicais lusófonas,
bota unha ollada pola traxectoria
de seis mulleres que teñen como
denominador común a presenza
da música tradicional tratada de
xeito persoal e innovador.
A cantante portuguesa Dulce
Pontes é unha das convidadas.
Despois de cantar en anuncios
publicitarios e de representar a
Portugal no festival de Eurovisión de 1991, a vocalista comezou a traballar na reinvención
dos fados, a súa principal contribución á musica portuguesa.
Nos últimos anos vén percorren-

do os escenarios de todo o mundo mergullándose nas raíces da
música popular do seu país recreando estilos dispares como o
rock ou a tradición africana.
A creadora, ideóloga e directora artística de Cantos na maré,
Uxía, tamén se subirá ao escenario pontevedrés. A piques de
editar o seu novo disco, no que
parte da tradicións galegas, Uxía
ten realizado diversos espectáculos nos que procura un espazo
para a voz e para o feminino, entre eles, Son delas e Que o pano
non me namora.
Ugia Pedreira é a outra embaixadora galega neste encontro
multicultural. Moitos anos ligada
á música como cantante, a compositora e vocalista é a alma ma-

Artista de moi
ampla traxectoria e cuxa obra
tense visto en numerosos espazos
expositivos internacionais, de
xeito individual
ou en colectivas.
Del alma herida,
a súa última monográfica, de
2006, ven itinerando polas
cidades de
Zamora, Santander, Roma e Toulouse. Estas dúas
pezas de ant_art
foron
presentadas por
primeira vez na
Galería Max Estrella de Madrid
na súa individual
Cantos rodados,
de 2005. Velaí
fotografías de
pedras sobre as
que a artista inscribe textos, debuxos,…. Cantos
rodados de Navares que aquí
empedran a folla
do xornal
converténdose
en muro, chan,
praia, camiño e
río, tamén en gabeta melancólica
onde evocar lembranzas dunha
natureza silente
e berro a partes
iguais. www.navares.com♦

ter do grupo Marful, un proxecto
no que propón unha cocteleira
inspirada nos ritmos que soaban
nas vilas galegas, entre os anos
30 e 50, nos salóns de baile e
nos cafés cantantes. Ugia é ademais directora do Conservatorio
de Música Folque de Lalín e está presentar o primeiro disco do
proxecto que paralelamente integra con Guadi Galego e Abe
Rábade.
Tamén estarán presentes en
Pontevedra Amélia Muge, a guineana Eneida Marta, nova promesa dentro do panorama actual da
música africana, e Luanda Cozetti. Esta brasileira forma parte do
dúa Couple Coffee xunto con Norton Daiello no baixo eléctrico e na
voz, unha alquimia da que resulta

unha música orixinal e sinxela.
Luanda Cozetti naceu no Brasil,
vivu en Guiné Bissau e agora reside en Lisboa, unha vida viaxeira
asociada á loita sindical e labrega
do seu pai, Alipio de Freitas, obxecto dunha letra de José Afonso.
En Pontevedra interpretarán temas do seu último disco Puro, no
que se inclúen clásicos da música
brasileira de todas as épocas.
Como explica Uxía, directora
de Cantos na maré, “con esta
edición monográfica pretendemos amosar o inmenso potencial
creativo das sucesivas xeracións
de cantoras e escritoras que nos
precederon, que usaron a nosa
lingua e expresaron sen complexos os seus sentimentos máis
profundos”.♦

Pablo
MARGA ROMERO

S

entías a inxustiza de saír vivo daquel inferno, como se a boca do cráter, a que engulira a tantas persoas, te expulsara;
como se o mar, abismo sen regreso e fosa común, te botara
fóra. Falabas da inxustiza de seguir vivo, de que a fortuna
manténdote neste mundo te fixera traidor e ela mesma te traizoara. As túas palabras eran prantos dolorosos inesquecíbeis, mentres
eu sentía a tatuaxe da tortura na túa pel. Sentenciábaste á morte
reafirmándote na túa imposibilidade de amar, de deixar falar o
teu corpo, que xa non sentías teu. Corpo lacerado. Descoñecíaste
e ocultábaste. Non querías espirte. Mais deixabas tan nu o teu interior, que era imposíbel non amarte. Mentres, día a día, tratabas
de salvar ou coidar tantas vidas naquel hospital de Colonia como
médico. As persoas enfermas que curabas nunca coñeceron as túas feridas, eu tívenas nas mans e crecín moito con elas. Nunca
poderías regresar a Chile e eu sabía que nunca saíras de Chile,
que seguías buscando á túa muller perdida, con desesperación,
entre todos os labirintos da cidade que se che aparecía antes de
durmir, ela roubada da casa compartida. Polas ruelas das visións
da túa agonía máis amigos e amigas, espectros que che
lembraban que non hai cura cando é imposíbel a súa vida. Por iso
non podías amar cun corpo que non era teu, por iso non podías
volver desexar. Mais levabas toda a vida nas túas mans, na túa
ollada, tanta forza que marchaches para aquela Alemaña do Leste
do 97 onde facían falta máis médicos e onde o pobo se sentía derrotado. No verán, para non ter descanso, e que as fantasmas non
viñesen, levabas o teu traballo até Ruanda para facer florecer
cancións entre os sorrisos tímidos da rapazada orfa pola guerra.
Foi fermoso compartir contigo tanta vida e tamén a maxia da
resurrección da carne, como adoitamos dicir. Sentín tristeza, esa
que nos sentencia que a morte do tirano non rematou coas
feridas, ela non devolve o pasado nin as persoas queridas. Na miña pel agora, vin as tatuaxes da túa tortura. Pablo, tamén sentín
todo o teu amor, por encima de todo. Alegreime de escoitar a túa
voz, despois anos, que me dicía desde Dresden, con emoción
que seguías vivo. Eu volvín prometerche que algún día iría ao teu
Santiago. Os dous sabemos que no corpo tamén fican tatuaxes
das vivencias do amor.♦
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A arte, se é de chocolate, mellor
XELA CUÑARRO
Pecha as súas portas o Espazo de
Experimentación e Creación
Contemporánea A Chocolataría
(Compostela) despois de case ano
e medio de achegar á arte contemporánea ás rúas compostelás.
Son as nove e media e anda pouca xente pola rúa das Orfas en
Compostela. No número 15 apáganse as luces e van saíndo as últimas persoas que quedan no edificio. É a hora de pechar e as
obras que forman a exposición
Habana Factory quedan paradas, sen ninguén que as mire, ata
as doce e media do día seguinte,
só iluminadas por unha luz suave
que permite velas dende fóra só
a quen saiba que están aí. O último, cerrar con forza as cancelas
da porta grande e pasar a chave.
Dentro queda todo o que sucedeu ese día, os recordos dos
que se asombraron, dos que non
lles gustou ou dos que simplemente pasaron, miraron sen quedar convencidos e non entraron.
Todo tipo de obras pasaron pola
Chocolataría así coma todo tipo
de artistas e persoas dende que
en setembro do 2005 se derrubara o muro de chocolate co que o
artista Diego Santomé cubriu a
porta na inauguración do espazo.
A última historia que se está contando a todo aquel que se quere
achegar a vela viu do outro lado
do Atlántico, da Habana, da man
de sete artistas cubanos: Sandra
Ramos, Los Carpinteros, Carlos
Garaicoa, Fernando Rodríguez,
Luís Gómez, Lázaro Saavedra e
Aimeé García que intentan expresar, a través das súas obras, o
que para eles é unha cidade máxica, coma é La Habana. Creación, arte moderna e intercambio
e historias pequenas que van fa-

Enrique
Conde
‘Nas casas actuais
si teñen cabida
as esculturas’

Instalación de Aimée García, da mostra Habana Factory.

cendo a historia de cidades enteiras. Coma a da fábrica de chocolates Raposo, que formou parte
da vida de Compostela durante
case un século e que continuará a
facelo ata, polo menos, o 22 de
decembro, cando no número 15,
na Chocolataría, se pechen as
portas por última vez. Para contar ben a historia podemos remontarnos ao 1902. Cando “Casa Raposo” comezou a fabricar
chocolate no número 44 das Casas Reais posiblemente nin sequera se podería concibir a idea
de que, cen anos despois, as máquinas convivirían con obras de
arte de finais do século XX constituíndo unha idea pioneira na
península que visitarían máis de
100.000 persoas no ano que tivo

de vida. Dende o 1902 a fábrica
cambiou dúas veces de emprazamento, ata que se asentou nas
Orfas, onde estaría ata o seu peche, no 2001. No número 15, que
se construíu no ano 1873 por encargo do cirurxián Timoteo Sánchez Freire para albergar a súa
vivenda. Logo sería o “Gran Café Español”, escenario de tertulias, cafés e encontros nunha das
rúas máis frecuentadas de Compostela.
Cando o chocolate se acaba
Falta pouco xa para que o Espazo A Chocolataría forme tamén
parte da historia. Historia recente, pero historia ao fin e ao cabo.
Naceu coma algo provisional,

A Viñoteca

dentro dunha iniciativa do Concello para reactivar zonas do casco histórico que estean sen ningún tipo de actividade. Para que
a xente se achegue a elas e, dalgunha maneira, volvan ter vida.
O obxectivo inicial conseguiuse,
certo, pero no caso da Choco
(coma a chaman os que deixaron
tempo e ilusión en traballar nela)
chegouse máis alá e cada día pasan por alí moitas historias e crúzanse experiencias. Queda moi
pouco para que a porta principal
do 15 da rúa das Orfas peche por
última vez, soando esa especie
de chasquido que se oe todos os
días as nove e media. Despois xirará a chave. E na pantalla aparecerá un fin que quedará case seguro sen unha segunda parte.♦

ANTONIO PORTELA

A cata de viños
Percepcións, emocions e pracer
A cata de viños é a práctica da
proba de viños que tamén se coñece como degustación-análise
sensorial-análise organoléptica. A
avaliación sensorial é a disciplina
empregada para evocar, medir,
analizar e interpretar as reaccions
humanas cara a aquelas características do viño que son percibidas o través dos sentidos: vista,
ouvido, olfacto, gusto e tacto.
A cata vén sendo o método
máis razoábel para avaliar a calidade dos viños e o único test fiábel e universal, así como o máis
efectivo para detectar os efectos
de todas as manipulacións. A
percepción humana non só é capaz de reaccionar ante un estímulo externo senón que tamén é
capaz de apreciar a súa magnitude e comparalo con padróns preexistentes na nosa memoria, interpretalo e emitir un xuízo.
Todas as sensacions e percepcions que produce un viño

veñen condicionadas polos seus
respectivos limiares, que á súa
vez dependen da sensibilidade
de cada persoa:
–Limiar de sensación: é o estimulo mínimo dunha substancia
ou produto que provoca unha
sensación, podendo esta ser
identificada ou non.
–Limiar de identificación:
cantidade mínima dunha substancia ou produto que provoca
un recoñecemento.
A percepción que se crea no
cerebro non só reflecte os estímulos sensoriais senón tamén o
contexto, a experiencia, a especialización do catador e incluso a
emoción de quen o percibe. A
emoción é o proceso no que o organismo reacciona ante un estímulo, contribuíndo deste xeito a
formar a memoria. Os viños que
nunca esqueceremos son aqueles
que chegaron a emocionarnos.
Tamén potencia a aprendizaxe e

facilita o razoamento. En contra
da crenza popular, emoción e razón están intimamente relacionadas. As emocións serían o filtro
de todo o que o ser humano percibe a través dos sentidos.
Na percepción olfactiva, unha característica esencial reside
no seu compoñente afectivo ou
pracenteiro. Así, a cualificación
dun aroma ou cheiro como agradábel ou desagradábel vén condicionada pola súa apreciación
hedónica, porque desde sempre o
viño ten sido elevado a significados maiores, provocando emocions cando amais dos sentidos
interpretámolo polo pracer que
orixina e co corazón, o órgano
máis beneficiado co seu consumo. Sería impensabel imaxinar a
música descrita como a simple
sucesión de determinadas notas,
esquecendo ou obviando as emocions e sentimentos que provoca.
Poderiamos trazar un parale-

lismo entre un viño e unha obra
de arte. Así cando contemplamos
unha obra de arte o cerebro recoñece simetrías e harmonías e, no
seu caso, a ausencia destas, existindo uns principios de disposición de cores, evocación de perspectivas e reflexo de formas que
conectan os valores universais
da beleza con determinados mecanismos cerebrais.
No viño, xunto ás cores cos
seus matices, reflexos e tonalidades, os aromas nos trasladan pola memoria evocando recordos
da nosa vida cos que reconstruímos boa parte da nosa existencia
e das nosas emocions. Pola súa
banda, o gusto e o tacto énchennos o padal, o intelecto e o espírito; deste xeito recoñecemos
cando un viño chega máis alá...
falamos de complexidade, elegancia, sutileza, concentración,
profundidade, equilibrio, persistencia... emoción e pracer.♦

M.B.
Un edificio acabado de restaurar acolle en Vilagarcía
de Arousa a súa exposición
Construcións 2003-2006,
na que presenta as obras
realizadas neste período.
Non é un luxo?
Non coñezo ningunha sala
de arte que teñas as características desta rehabilitación. As
medidas adáptanse moi ben a
mostra. Como complemento
elaborei unha instalación eléctrica, que ilumina individualmente cada unha das obras, e
que lle confire un aspecto case
teatral, moi agarimoso. A
mostra complétase cun catálogo editado en DVD realizado
polo fotógrafo Mani Moretón.
Por que non unha sala
comercial?
Sempre están limitadas ás
súas exposicións e maiormente están concibidas para
pintura. Teñen o problema do
espazo, non adoitan ser moi
grandes e as esculturas de
maior tamaño non teñen cabida. Neste caso perseguía a
idea de habilitar lugares novos á marxe das galerías e das
institucións, que moitas veces
non chegan a cubrir as expectativas e os soños dun autor.
Trátase neste caso de
“amoblar” ou de actuar en
diálogo coa restauración
feita polos arquitectos?
Hai xente que opina que
nas casas actuais non teñen
cabida as esculturas. Eu penso todo o contrario, de feito
as obras que se expoñen nesta mostra están ideadas para
que poidan estar nun fogar.
A madeira domina.
Resúltame mais doado
traballar con este material.
Tamén ten protagonismo a cor.
Realmente para min a escultura é a relación que existe
entre a luz e a sombra. A escultura de por si non ten por
que ter cor porque, dalgunha
maneira, as formas veñen
dadas pola iluminación.
É claramente un novo
paso na súa traxectoria.
A miña orixe está na pintura. Coñézoa dende rapaz a
través das obras do meu pai.
Pintei até que chegou un momento no que o plano non
era suficiente para as miñas
representacións e pouco a
pouco metinme no eido da
escultura. Malia todo non foi
unha evolución forzada.♦
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Tempo
de nación

Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro

FRANCISCO CARBALLO

P

arece consubstancial
aos humanos a
pertenza familiar e
unha evolución na
liberdade coa cidadanía de
nación. Vivimos a época
das nacións. Os galegos
fomos camiñantes
creadores de cultura, fomos
peregrinos da
“romanidade” e pasamos a
sentírmonos nación: un
reino desde o século V case
sempre en paz e en pacto
con outros e baixo coroas
soberanas. Logo
aprendemos, como todos, a
reservarlle a soberanía ao
seu dono, o pobo.
Tal tempo de nación foi
a temperatura da XII
asamblea do BNG,
celebrada os 2 e 3 de
decembro do 2006. Quen
ollase sen legañas os 2.700
militantes, mediría con
respecto o seu ritmo
cardíaco: palpita con Galiza
nación. A ollada musgosa
do Correo (El Correo
gallego, 7 de decembro do
2006, contraportada)
envíalle pólvora a Lito,
que defendeu a necesidade
dun horario no meridiano
de Inglaterra, Portugal e as
Canarias, e interpreta como
teima diferencialista esta
proposta de sabios.
Fanatismo mediático.
Mesmo a Conferencia
episcopal española (CEE)
no nº 73 das súas
orientacións morais, 23-XI06, “recoñece, en principio,
a lexitimidade das posicións
nacionalistas que, sen
recorrer á violencia, por
medios democráticos,
pretenden modificar a
unidade política de España”.
A CEE non ten nada que
dicir sobre as diversas
fórmulas políticas posíbeis
(ibidem, nº 72) , por que El
Correo non se iguala
sequera a esa entidade?
Volto á asemblea do
BNG. Ritmo cardíaco de
nación, temperaturas
plurais. Unhas de
teorizantes moi
inamovíbeis en todos os
niveis do asemblearismo.
Outros na opción de abrir o
camiño cara á nación de
cidadáns: eficacia, novos
métodos que probar,
innovacións, porque o
coñecido pode mellorar e
senón sempre hai tempo de
voltar. Debates interesantes
mais secundarios. Os
métodos son sempre
secundarios. O pluralismo
no ha ser só de ideoloxías.
As vidas tamén son plurais.
Un primor de asemblea,
señores columnistas, por
que non foron
comprobalo?♦

O Bo Xesús de Trandeiras
Nas terras da Limia, próximas
á que foi a Lagoa de Antela,
que sempre gostamos de ollar
no mapa de Fontán representada como unha gran bágoa, ficábanos pendente unha visita ao
santuario do Bo Xesús de Trandeiras.
Trandeiras está no camiño de
Xinzo a Vilar de Barrio, e pertence á parroquia de Pena, onde
é un dos castelos limiaos que
gardaban o val.
O nome do Bo Xesús remítenos mentalmente ao famoso
santuario de Braga. E de Portugal di a lenda que procedían os
cabaleiros que chegaron a Trandeiras a comezos do século
XVI inquirindo o lugar onde tiña culto o Bo Xesús da Limia,
descoñecido entón para os veciños. Desapareceron á noitiña os
portugueses e os veciños foron
na súa busca atopando unha
imaxe do Bo Xesús que trouxeron a Trandeiras, instalándoo
nunha capela.
Co tempo, o culto foi a máis
e os franciscanos explotaron a
devoción mesmo publicando supostos milagres, en rivalidade e
competencia co veciño santuario
da Virxe dos Milagres de Maceda. A ver quen facía máis, se a
Nai ou o Fillo. Constrúese unha
igrexa gótico-plateresca, comezada en 1520, e o claustro no gótico final, continuando as obras
de ampliación do mosteiro por
máis dun século.
De Trandeiras xa se ocupa o
Licenciado Molina na súa Descripción del Reyno de Galizia,
impresa en Mondoñedo no 1550,
en “La tercera parte De los casos
notables”, cando o mosteiro levaba pouco tempo ergueito:

Un monasterio no grande ni altivo,
Cercado de aguas, que es mar en invierno,
Es Buen Jesús, edificio moderno.
También a contarlo tomé tal motivo
De ver que de aqueste se tiene noticia
Allá en otras partes demás de Galicia,
Y a quien se mostró aún hoy día es vivo.
E engade, xa en prosa o malagueño Bartolomé Sagrario de
Molina: “Con este monasterio del
Buen Jesús, que es de la observancia de San Francisco, se tiene
gran cuenta en toda Castilla y
mucha devoción. Hará cuarenta
años que a un mozo rústico se le
apareció un niño que le dijo que
se llamaba Jesús, y esto fue tres
veces, lo que más le dijo no tengo
cierta noticia para afirmarlo,
mas de que, alcanzando a saber
este milagro y habida gran certidumbre de él, se hizo este devoto
monasterio entre Ourense y Monterrei, en Limia, que es el mayor
pedazo de tierra llana que hay en
este Reino. Y en invierno, una legua al derredor de este monasterio es toda unha laguna de agua,
porque como la tierra es tan llana recoge en sí todas las aguas
sin poder salir tan presto. Y en algunas partes han plantado muchos árboles puestos por los caminos muy a compás para guiar
los caminantes, porque de otra
manera perecerían muchos.”
Nos anos da Revolución
francesa acolleu o mosteiro cregos exiliados de Francia, mesmo
algún bispo. Coa Desamortización veu a exclaustración e o
abandono, pasando a particulares e mesmo se vendeu a súa pedra para outras edificacións e valados. Hai algún tempo, folleando un vello xornal da emigración, La Opinión Gallega, ven-

cellado ao Centro Ourensán de
Buenos Aires, vimos un anuncio
da venda do convento de Trandeiras no ano 1949:
“SE VENDE
Una finca, ubicada en el pueblo de Trandeiras, conocida con
el nombre de “CONVENTO
DEL BUEN JESÚS”. Dista una
legua de Ginzo de Lima, en dirección a Villar de Barro. Hay
carretera y autobuses que van a
Villar de Barro, en donde para el
tren que va de Zamora a Madrid.
Para más datos dirigirse a
Sra. Concepción Díaz de Martín,
calle Gascón 3192 Piso 2º. Departamento cero.”
Do prezo non di nada e non
sabemos en que quedaría a cousa. Os galeguistas do Centro Ourensán tremerían coa castrapización dos topónimos do anuncio
pagado no seu boletín. E aínda
bo que non puxeron Tranderas.
Chegamos ao santuario do
Bo Xesús cando xa van sendo
horas de xantar. Iso dinos o estómago. Na subida atopamos unha
rea de automóbiles aparcados
que chegan ao alto. Pensamos
nunha misa, xa tardía, ou mellor
nunha voda. Mais a igrexa está
pechada e non vemos xente por
ningures. Optamos por ollar a
paisaxe do val dende esta atalaia
antes de buscar onde xantar.
A lectura da guía de Cid
Rumbao (a nosa guía para as terras ourensás por desfasada que
estea trinta e seis anos despois da
súa edición) déixanos un pouso
melánconico neste punto: “Panorama total de la Laguna Antela; la mejor vista que tiene desde
punto alguno”, di contradicindo

a desecación que anuncia anteriormente. A nosa vista pérdese
na chaira enorme desecada e traballada polos tractores. Unicamente a torre da Pena e o seu enclave ollado dende aquí, entre a
masa árborea, pon un toque
agreste na árida paisaxe do val.
Coa igrexa pechada, metémonos polo que foi claustro, que
só conserva as arcadas baixas, de
perfil conopial. A sensación é de
ruína e abandono total.
Cando estamos para marchar
e tentamos dar a volta ao claustro
por fora, escoitamos un marmurio
de xente. Achegámonos e vemos
caldeiros de polbo e grellas con
carne a fumegar cunha zona acordoada con toldos e a xente a xantar nas mesas. Pensamos nunha
romaría popular e que quizá poidamos xantar alí mesmo. Mais
cando nos aproximamos vemos
unha cartela que nos advirte que
se trata dunha romaría dos “populares”, é dicir do Partido Popular.
Os “pepeiros” limiaos e algo máis
co xefe Baltar á cabeza. Aquí ninguén nos chamou e damos media
volta pensando que urxe atopar
un restaurante ou mesón onde tapar o burato que sentimos no bandullo. Cando estamos para coller
o coche, achéganse uns rapaces
que veñen de alí e traen un capazo con polbo, ou iso parece. Deben formar parte do servizo hosteleiro que prepara o xantar. Pregúntolle por brincadeira a un deles se é que alí se está a celebrar
unha romaría e contéstame con
sorna que si, que “algo así”. Non
debe ser o rapaz do PP. O que son
as cousas: rematamos xantando
nun mesón polbo e carne ao caldeiro. Como os da romaxe “popular”. E nunca peor!♦
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O Trinque
Caquis
Parece unha froita exótica e moita
xente nin a coñece. Mais o caqui
dáse en Galiza, e bastante ben.
Neste tempo, este alimento poético (hai que comelo xusto no momento no que comeza a apodrecer,

no intre curto no que deixa de ser
polpa amarga e aínda non é líquido acedo) abrillanta co seu laranxa
o ocaso do outono. Como mellor
se papa é abríndoo con sutileza e
zugándoo dunha bocada.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN BBVA
No Quiosque Afonso podemos visitar, até o 7 de xaneiro, esta mostra de arte
do século XX.

RGF & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até 26 de maio, o
proxecto RGF & JAAS,
Dous Mundos, de Roberto
González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a mostra Castro de Elviña.

LUIS GINEL
Podemos ollar a mostra
Mareas e carbonciños deste pintor até este venres 15
na galería Panaderas.

A Fundación
Barrié
da CORUÑA
alberga
unha mostra
sobre diseño
escandinavo

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

MÁIS ALÁ DO MITO

Ar teixo

no a Sarabela Teatro con A
gata con botas.

■ EXPOSICIÓNS

Cangas

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).

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

IL VECCHIO BORGO

ANACAONA
LATIN JAZZ
Este cuarteto vai dar un
concerto o venres 15 ás
20h30 no Centro Cívico
Cultural. No mesmo lugar
tocará o sábado 16 a Mr.
Dixie Jazz Band.

Standstill
A banda barcelonesa vén presentar o novo disco vivalaguerra, volta de torca na
evolución da banda, con 10 anos ao lombo, e que a convirte nunha das máis persoais e autónomas do rock europeu actual. Están este xoves 14 na sala Capitol
de SANTIAGO a partir das 21h30. Entradas a 10 euros (antecipada en Gong e A
Reixa en Santiago; Portobello na Coruña; e Gong en Vigo) e 12 na billeteira.♦

O Barco
Barco
■ TEATRO

TARTUFO
Teatro de Ningures representa esta obra no Lauro
Olmo este venres 15 ás 21h.
No mesmo lugar teremos o
vindeiro xoves 21 O tío Vania de Chéjov, da man da
Factoría Teatro.

Betanzos
■ TEATRO

JOSÉ DANIEL FDEZ.
Até final de decembro podemos visitar esta colectiva
de escultura e pintura na
Casa da Cultura.

Carballo
■ MÚSICA

No Pazo da Cultura poderemos disfrutar o domingo
17 ás 20h co concerto Música acuática e música para os reais fogos artificiais.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
No ciclo Ventos do leste podemos ollar este xoves 14
¡Al fuego, bomberos!
(1967), de Milos Forman,
con subtítulos en galego; o
venres 15 ás 18h proxéctase
El color de la granada
(1967), de Sergueï Paradjanov, e ás 20h30 El cuchillo en el agua (1962), de
Roman Polanski; o sábado
16 ás 20h30 teremos Iluminación Íntima (1965), de
Ivan Passer; o luns 18 á
mesma hora Los desesperados (1965), de Miklós Jancsó; o martes 19 Las Margaritas (1966), de Vera Chytilova; e o mércores 20 Érase
un mirlo cantor (1971), de
Otar Losseliani. No ciclo
Mostra de cinema portugués
preséntase o sábado 16 ás
18h a fita A costa dos murmúrios (2004), dirixida por
Margarita Cardoso. O xoves 21 tocaralle o turno a On
dangerous ground (1950),
de Nicholas Ray, dentro do
ciclo A xeración da violencia USA. Máis información
en www.cgai.org.

O GORDO E O CALVO

LUCES

Podemos ollar esta representación dos Sete Magníficos
máis un o luns 18 na Casa
da Cultura. O martes 19 estará no mesmo lugar a Compañía do Trinke Trinke coa
peza Os soños na gaiola; e o
mércores 20 tocaralle o tur-

No ciclo de cinema alemán
que organiza o MACUF,
como actividade parella á
mostra De Leipzig a Düsseldorf, proxéctase o martes
19 ás 20h na sala Picasso
esta fita dirixida por HansChristian Schmid en 2003.

Na Fundación Barrié inaugúrase este xoves 14 a 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.

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

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

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

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

Nao + Habeas Corpus
Tocan este venres 15 na Iguana
Club de VIGO ás 00h30 por 10 euros –adiantada en Mais, Gong (Vigo), Tipo (Vigo e Pontevedra), e A
Cova da Laxe (Cangas) e por 13
no billeteira. O sábado 16 están na

DEBUXOS DE SIRO
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.
■ MÚSICA

HÉRCULES E CRUNIA
No ciclo Domingos en familia preséntase, o domingo 17 ás 12h30 no MACUF
e con entrada de balde, este
obra musical para todos os
públicos, sobre a historia da
cidade, narrada por Santiago Fernández, coa voz de
Ángeles Gómez e os sons
da Acuña´s Jazz Band.
■ TEATRO

ARMAS BAIXO CONTROL
Creacións Máxicas presenta o domingo 17 ás
11h30 e 19h no teatro Rosalía de Castro este espectáculo de maxia que ten como obxectivo conseguir
que das armas só saian
pompas de xabón.

Culleredo
Culleredo

Cantos na maré
Celébrase en PONTEVEDRA, por terceiro ano consecutivo, co obxectivo
de potenciar e divulgar a música
que se fai na Galiza e nos países lusófonos. Este ano está adicado á
creación feminina coa pretensión de
amosar a inmensa creatividade da
que fixeron gala xeracións de cantoras e escritoras que nos precederon
como Rosalía de Castro, Amália
Rodrigues, Elis Regina... O acto
principal é o concerto do sábado 16
no Pazo da Cultura ás 21h con Dulce Pontes (Portugal), Uxía e Ugia
Pedreira (Galiza), Amélia Muge
(Moçambique / Portugal), Eneida
Marta (Guiné Bissau) e Luanda
Cozzetti (Brasil), con entradas antecipadas a 6 euros no telf. 902 434
443 ou en www.caixagalicia.es ou o
día do concerto no teatro Principal
e no Pazo da Cultura por 8 euros. Á
par do concerto programouse unha
Semana da Lusofonía da que forma
parte a exposición Cabo Verde, paraíso atlántico, do fotógrafo Xulio
Villarino, na Biblioteca Pública até
este venres 15, ou a do tamén fotógrafo Xabier Carrasco, no vestíbulo do auditorio do Pazo da Cultura,
Rostros na maré. Ademái, este xo-

RAFAEL ÚBEDA

■ TEATRO

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

ALBÍZARAS

de óleos de paisaxes e retratos realizados polo artista.

Os Títeres Falcatrúa estarán
este venres 15 ás 19h no Edificio de Servizos Múltiples.

Gondomar

TERRITORIO
DE MULLERES
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.

sala Dzine de SAN SADURNIÑO ás
23h30 cos mesmos prezos: entradas adiantadas a 10 en Dzine (San
Sadurniño), Portobello (A Coruña), cervesaría Candebelle (Narón) e Manchita Cosa (Ferrol).♦

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL VIDAL
A galería Be Truth acolle, até
o venres 22, unha colección

■ CINEMA

Amélia Muge.

ves 14 temos un obradoiro de forró
gratuíto (inscricións no telf. 986 833
061) de 19 a 22h; a proxección das
curtas do brasileiro Fernando
Spencer na Biblioteca ás 20h:
Paixão de Cinema (2004), Trajetória do Frevo (1988), e A arte de ser
profano (1999); e o venres 15 ás
20h na galería Sargadelos, Há cromossomas na escrita?, conferencia
literaria a cargo de Hélia Correia,
poeta e dramaturga portuguesa, autora de varios ensaios e novelas.♦

auditorio Lois Tobío esta fita sobre a Posguerra española de J.A. Bardem.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

MUERTE
DE UN CICLISTA

Dentro do ciclo Historia e
Cinema que organiza o Cineclub Latino, este venres
15 ás 22h30 proxéctase no

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS
Asi se chama esta mostra da
Fundación Mª José Jove que
podemos contemplar na sala

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 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.

☞

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.♦
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Imperial, Café Cantante
Teatro do Noroeste presenta este
venres 15 ás 20h30 no C.C. Caixanova de VIGO a obra Café Cantante Vigo 1936, dirixida por Eduardo Alonso, espectáculo musical de
gran formato no que participan dez

actores ademais de músicos en directo. Poderemos ollala no auditorio Gustavo Freire de LUGO o mércores 20; na sala Yago de SANTIAGO o vindeiro xoves 21 e venres 22
ás 20h30 e o sábado 23 ás 22h30.♦

Tres versiones de la vida
Este xoves 14 represéntase no
C.C. Caixanova de VIGO esta peza da dramaturga francesa Yasmina Reza, interpretada por Silvia
Marsó, José Luis Gil, Joaquín

de exposicións do edificio
da Deputación.

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.

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

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.

Or tigueira
■ MÚSICA

FREDY FEVEREIRO
O sábado 16 poderemos escoitar no Teatro da Beneficencia o concerto Desde
que a samba é samba.

Ourense
Ourense

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

AÍNDA
Este xoves 14 no Clavicémbalo o cantautor presenta o
novo disco titulado A cor
das bágoas. O venres 15 toca o grupo de folk Veria; e o
sábado 16 teremos o funky
jazz dos Cherry Boppers.

BILL BRUFORD
EARTHWORKS
O recoñecido batería inglés
de jazz vai dar un concerto
este xoves 14 ás 21h30 no
teatro Gustavo Freire.

■ DANZA

O ballet Jesús Quiroga actúa este venres 15 ás 20h30
no Pazo de Congresos.
■ EXPOSICIÓNS

NAZÓN DE BREOGÁN
O edificio Simeón, C.C. da
Deputación, acolle esta mostra sobre o Estatuto do 36.

CATRO MANS
DE PINTURA

O Liceo acolle estas fotografías realizadas por Eduardo
Blanco Amor entre 1933 e
1973, até este venres 15.

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

■ TEATRO

MOFA E BEFA
Este venres 15 terémolos coa
peza Sempre ao lonxe no
Centro Cultural e Xuvenil.

Esta compañía representa
O veleno do teatro o sábado 16 ás 20h no auditorio
Reveriano Soutullo.

ra público infantil. E o xoves
21 ás 20h na Biblioteca El
aroma del copal, de Antonio
Gonzalo, que participará na
presentación e debate. Todas
estas proxeccións forman
parte da actividade do Cine
Club Pontevedra.
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ FILGUEIRA
VALVERDE

■ ACTOS

(1906-1996) Un século de
Galicia, mostra que se
inaugura este xoves 14 ás
20h30 no edificio “Sarmiento” do Museo de Pontevedra, co gallo do centenario do seu nacimento.

XOSÉ FILGUEIRA
VALVERDE

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO

Pontevedra

DOURO, FAUNA FLUVIAL
Película de Manuel de Oliveira do ano 1931 que, xunto
con Acto de primavera
(1962), do mesmo director, e
A fim do mundo (1993), de
João Mário Grilo, poderemos contemplar na Biblioteca Pública este venres 15 ás
17h30 en v.o. O luns 18 ás
22h15 no teatro Principal poderemos ver A noiva cadáver, dentro do ciclo adicado á
arquitectura. O martes 19
volvemos á Biblioteca Pública ás 20h para, no ciclo adicado a Antonio Gonzalo, ver
Terroristas, que presentará o
propio director. O mércores
20 ás 19h tamén na Biblioteca, O castelo ambulante, pa-

No C.S. Caixanova estará
até o 21 de xaneiro a mostra
Da arte faraónica ao faro
de Alexandría.

O ESPLENDOR
No Café Moderno podemos visitar esta mostra de
cerámica española até o 5
de febreiro.
■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA
O Auditorio do C.S. Caixanova acolle este xoves 14
ás 21h este concerto dirixido por Víctor Pablo Pérez,
no que estará como solista
John Tomlinson.

O Porriño
■ ACTOS

LÚA CON LUVAS
Os xoves de 18h30 a 19h30
na sala infantil da Biblioteca Municipal temos esta
proposta didáctica e diverti-

da para fomentar a lectura.
■ CINEMA

VIDAS
EN BRANCO E NEGRO
Dentro deste ciclo, este xoves 14 proxéctase ás 21h na
Biblioteca a película Bolivia, dirixida por Adrián
Caetano. O vindeiro xoves
21 poderemos ollar Dead
Man, de Jim Jarmush.

Ribadeo
■ DANZA

N8 OHX
A compañía Pisando Ovos
actúa o domingo 17 ás
20h30 no auditorio municipal Hernán Naval.

San Sadurniño
■ MÚSICA

VIRTUOSOS
O dúo de San Petersburgo
vai dar un concerto de violíns este venres 15 ás 20h
no Centro Sociocultural.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

EN PRIMEIRA PERSOA
Ciclo de vídeos que queren ser
respostas críticas aos procesos
de socialización do individuo,
isto é, ao xeito ao través do que
o suxeito interioriza as estruturas sociais converténdoas en
actitudes corporais e esquemas mentais. Os visionados
realízanse de 12 a 18h no auditorio do CGAC e comezaron este pasado martes 12 con
Sensacións en primeira persoa. Vivir desde o corpo con
vídeos de Chris Burden, Mapi
Rivera, Valie Export, Sergio
Prego, Ana Mendieta, Olga
Adelantado, Pipilotti Rist,
Steina Vasulka, Hermine Fred,
Paul MacCarthy, Anthony
Goicolea, Vito Aconcci, Carmen Sigler, Gina Pane e Marina Abramovic; continuaron o
mércores 13 con Ahhhhh!!!!!!!

A expresión da euforia e o desafogo con vídeos de Marina
Abramovic e Ulay, Bas Jan
Ader, Pilar Albarracín, Itziar
Okariz, Gordon Matta-Clark,
Tere Recarens, Iván Pérez,
Jesper Just, Yasu Ichige e
Charlemagne Palestine. Continúa este xoves 14 con Está xogando aquí. Proxeccións de
xénero nos obxectos con obras
de Alexander Calder, Ximena
Cuevas, William Wegman,
Martha Roshier, Roderick Buchanan, Liliana Porter, Mª Fernanda Cardoso, John Bock,
Bart Dijkiman e Sara Ramo; o
venres 15 temos Só os vivos
narran a morte. Relacións coa
perda e obras de Chris Burden, Shigeko Kubota, Vicente
Blanco, Bill Viola, Emily Richardson, Ene-Liis Semper,
Ana Mendieta, Itziar Okariz,
Damien Hirst, Eija-Liisa Ahtila, Isaac Jilien e Marcel Odenbach; o sábado 16 Aesthetica
sexualitas con Michael Curran, Pipilotti Rist, Ximena
Cuevas, Carmela García, Suso
Fandiño, Peggy Ahwesh, Alicia Framis, Barbara Hammer,
Jana Leo, Douglas Gordon e
Andy Warhol; o domingo 17,
Poder íntimo. Relacións de
poder na proximidade con
Tracey Moffatt, Ilene Segalove, Antoni Abad, Dora García,
Salla Tykkä, Jesper Just, M
Abramovic e Ulay, Cecilia
Lundqvist, Cabello/Carceller,
Iván Pérez e Ann-Sofie Sidén;
o luns 18, Contarse contos.
Reflexións sobre as relacións
con Sadie Benning, Nuria Canal, Lorna Simpson, Ximena
Cuevas, Mona Hatoum, Tom
Kalin, Eija-Liisa Ahtila e Barbara Hammer; e o martes 19,
Editando o pasado. Conversa
e relatos desde o eu con Annika Ström, Carles Congost,
Tracey Emin, Sadie Benning,
Anri Sala e Lisa Prisco.

SANDRA RAMOS
Baixo o título de Escape
agrupa as súas pinturas que
poden ollarse na galería C5
Colección até o 2 de febreiro.

ÁLVARO DE LA VEGA
O escultor expón a súa

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

Álvaro de
la Vega
expón
na galería
Espazo 48
de
SANTIAGO.
Na imaxe,
Xogo de
imposturas,
madeira
(2005).

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

Oleiros
Oleiros

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

O REGRESO

EL ROTO

O Centro Dramático Galego representa esta peza

AO DESERTO

Organizada polo Centro de

UVE DOBLE

■ CINEMA

A MIRADA DO DESEXO

Muros
Muros

■ TEATRO

VALLE ROSA

■ TEATRO

Teatro do Adro representa
este xoves 14 no Edificio
Multiúsos a peza de Cándido Pazó.

Ponteareas
Ponteareas

A compañía Disque Danza
presenta o domingo 17 no
teatro Principal a peza Dame Verde.

Monforte
Monforte
GARCÍA

de Bernard Marie Koltès,
baixo a dirección de Cristina Domínguez, o mércores 20 e xoves 21 ás 20h30
no Principal.

(1906-1996) Un século de
Galicia, simposio que se celebra este xoves 14 ás 19h30
no edificio “Fernández López” do Museo de Pontevedra, co gallo do centenario
do seu nacimento.

MENÚ VEXETAL

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

I Circuíto
Circuíto de Maxia
Artellado polo IGAEM, a Consellaría de Cultura e Deportes e Magos
Profesionais de Galiza, anda ás voltas polo país adiante desde primeiros de novembro. Este venres 15 estarán no Auditorio de TOMIÑO ás
20h; o sábado 16 na Casa da Cultura de SADA ás 19h30 e no Salón de
Actos da Residencia da 3ª Idade de

A Deputación
de LUGO
mostra a
colección
de arte da
Fundación
Mª José
Jove.

Climent e Carmen Balagé. O
venres 15 e sábado 16 poderemos
ollala no Rosalía de Castro da
CORUÑA; e o domingo 17 no Jofre de FERROL.♦

CHANTADA ás 20h; o domingo 17 no
Auditorio de PADRÓN ás 19h; o luns
18 ás 11h na Casa da Cultura de
BOIRO; o martes 19 ás 11h45 no salón de actos do colexio Mª Inmaculada de VERÍN e no Auditorio Municipal de RIBEIRA ás 20h; e o mércores 20 ás 11h no Edificio Multiusos
de MONFORTE DE LEMOS.♦

Outono Fotográfico
En OURENSE, na A.V. do Polvorín
podemos ollar a mostra Olladas ao
meu barrio; no C.C. da Deputación
temos, a partir deste 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; no Museo Municipal, até o domingo 17 de decembro, Iconos, de galegos destacados que utilizan a imaxe como
expresión artística, e O papel da fotografía: Afal, novo lente e photovisión. O Museo Etnolóxico de RIBADAVIA acolle a mostra 1931-2006
Fantasías Republicanas. 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. Na Casa da
Xuventude de CHANTADA os traballos do Concurso fotográfico convocado pola mesma, até este venres
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 este venres 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♦
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obra, até o 7 de xaneiro, na
galería Espazo 48.

SABELA ARIAS
A pintora amosa a súa obra
máis recente, pertencente á
serie Galerías, na mostra Paisaxe Urbano, que podemos
visitar na galería Sol & Bartolomé até o 17 de xaneiro.

SETE OLLADAS
A UNHA REALIDADE

No Museo das Peregrinacións preséntanse sete coleccións de fotografías sobre
outros tantos lugares de peregrinación. Até o 4 de marzo.

INTRAMUROS
A antiga sede do Banco de
España acolle esta mostra
até o 28 de febreiro.

O EFECTO DAS LUCES
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.

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

SÁHARA

Convocatorias
III PREMIO XURXO LOBATO
A asociación de Antigos Alumnos do
Instituto de Monelos organiza este concurso de fotografía dirixido ao alumnado de Educación Secundaria de Galiza.
De xeito especial, existirá outro apartado aberto aos ex-alumnos do centro. Poderán presentarse un máximo de tres fotos por participante, de tema libre, en
branco e negro ou cor, dun tamaño de 18
x 24 cm e en soporte de papel fotográfico, que levarán por detrás –nunha etiqueta adhesiva– o pseudónimo do autor
e un título. Enviaranse nun sobre grande
no que se introducirá outro –pecho– cos
dados persoais do alumno e o enderezo
do centro escolar, antes do 31 de decembro, ao IES Monelos (ExMonelos) rúa
Montes 62, 15009 da CORUÑA. Os participantes optarán a un primeiro premio
consistente nun diploma e unha cámara
dixital e, a un segundo e terceiro, de diploma e material fotográfico. Os exalumnos premiados tamén recibirán unha cámara dixital, diplomas, material fotográfico e libros de fotografía.

I PREMIO
MULLERES PROGRESISTAS
Poderán participar neste concurso todas
aquelas mulleres que o desexen, de calquera nacionalidade ou cultura, que presenten un máximo de 2 relatos orixinais
e inéditos, escritos en galego normativo,
de tema libre e cunha extensión mínima
de 15 páxinas e máxima de 30, a duplo
espazo e por unha soa cara, en fonte 12
Arial ou Times New Roman. Os traba-

llos entregaranse con cinco copias en papel e unha en soporte informático, con
pseudónimo e baixo plica pechada na
que figuren os dados persoais da autora,
na asociación Mulleres Progresistas de
VIGO (Policarpo Sanz 12-14, 2º 36202),
antes do 29 de decembro. O conto gañador recibirá un premio de 500 euros, o
segundo 250 e o terceiro 150. Máis información no teléfono 986 434 874.

X XORNADAS SOBRE
DROGODEPENDENCIAS
Celébranse no auditorio municipal Hernán Naval de RIBADEO este venres 15 e
sábado 16 de decembro. Baixo o epígrafe de Medios de comunicación social e
drogas estas xornadas están dirixidas a
profesionais e estudante do sector tanto
da saúde como dos medios de comunicación. Consta de 16 horas e a inscrición é
de 20 euros para persoas en activo ou 10
para parados e estudantes, sendo as prazas limitadas. O prazo de inscrición remataba o martes 12 e pódese obter máis
información no telf. 982 120 808. O venres ás 11h, Xesús Morán Iglesias (Subdirección de Saúde Mental e Drogodependencias do SERGAS) falará sobre Medios
de comunicación e drogodependencias;
ás 12h30 ponencia de Óscar Carrero Miniño (Programa de Prevención de Drogodependencias do Valmiñor); ás 16h30
ponencia de Luís Álvarez Pousa (profesor de Xonalismo na USC); ás 17h30 mesa redonda Os xornalistas opinamos; ás
19h ponencia institucional a cargo de Vítor Pedreira Crespo. O sábado 16 haberá

Até o domingo 31 de decembro podemos ollar a
mostra Afogados no deserto
do fotógrafo Gabriel Tizón
no C.S. de Caixa Galicia.
A Fundación Granell presenta o mostra De tripas
corazón até o sábado 30.

■ TEATRO

A RAÍÑA DA BELEZA
DE LEENANE

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.

Teatro do Atlántico sobre
ao escenario da Casa da
Cultura con esta obra este
venres 15 ás 21h.

Tomiño

CONTRASTES

■ EXPOSICIÓNS

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

GRANELL EN PAPEL
Podemos visitar esta mostra no Auditorio de GOIÁN
até este domingo 17.

UN MAR DE ILUSIÓN
Esta mostra didáctica pode
visitarse no Claustro Superior de San Martiño Pinario, até o 7 de xaneiro.

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

mos visitar esta mostra no
Parlamento de Galiza.

colectiva na galería C5 Colección.

Tui

NACHO ARTETA

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

LAMATUMBÁ

COLECTIVA DE NADAL

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

HABANA FACTORY

LEOPOLDO NÓVOA
A galería SCQ organiza unha mostra do artista galego
até o 5 de xaneiro.

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

Até o 31 de xaneiro temos
no Auditorio de Galicia a
mostra Represión e resistencia en Galiza 1936-1977,
coa intención de restaurar as
ausencias, os silencios e os
agravios; co ánimo de comezar a colección fundacional da nosa memoria democrática e nacional.

A banda de Ourense toca
este xoves 14 ás 22h na sala Capitol.
■ TEATRO

EL TÚNEL

Até o 13 de xaneiro poderemos visitar esta mostra, na
súa X edición, na galería
Trisquel e Medulio.

A GUERRA
DA INDEPENDENCIA
Podemos visitar esta mostra na Área Panorámica.

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

Daniel Veronese dirixe a
representación desta peza
de Ernesto Sábato este xoves 14 ás 21h no teatro
Principal.

A BAILAR!

LORCA ERAN TODOS

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.

O 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.
O mesmo lugar acolle o
mércores 20 ás 20h30 e xoves 21 ás 18h a actuación do
Teatro Nacional São João
do Porto, coa súa versión
de Woyzeck, obra póstuma
de George Büchner.

A magnífica compañía chega este venres 15 á Área
Panorámica coa obra Muñekitous-A regional geographic report.

GRANDES MESTRES

MEMORIAL
DA LIBERDADE

DESCUBERTOS

VIAXE OBLICUA

Até o 14 de febreiro pode-

Até final de ano temos esta

D.O.G.

Amplíase o importe máximo das
axudas que se poderán outorgar no
exercicio orzamentario de 2006 ao

Foro internacional organizado polo Colexio Profesional de Xornalistas e o Observatorio Galego dos Medios que se vén
desenvolvendo, de forma virtual desde o
6 de novembro en www.observatoriodosmedios.org, e de forma presencial este sábado 16 de decembro na Fundación Luís
Seoane da CORUÑA, desde as 9 da mañá,
hora de comezo das acreditacións, que
seguirá coa conferencia de abertura a cargo de Miguel A. Verdugo (catedrático de
Psicoloxía da Discapacidade de Salamanca); ás 10h30 diálogo de Inma Martín (La Crónica de Sevilla), J. Ramón Alberte Castiñeiras (USC) e Ánxeles Fernández (FEAFES Galicia) con Miguel A.
Verdugo e a participación do público; ;as
12h reunións sectorias coordenadas por
Anxo Queiruga, Marita Iglesias Padrón e
Óscar Reboiras; ás 13h exposición do foro virtual, debate e conclusións; ás 14h10

Silleda

A TOPONIMIA
DO VAL MIÑOR

CONSELLARÍA
DE VIVENDA E SOLO

COMUNICACIÓN E
DISCAPACIDADES

ves 14 ao domingo 17, esta
peza de Tranvía Teatro.
Entradas e horarios en
www.salayago.com.

MAURO TRASTOY

A obra
de Pepe
Rubianes,
na foto,
Lorca eran
todos
represéntase
o sábado 16
e o domingo
17 en
SANTIAGO.

unha mesa redonda con Miguel A. Rodríguez (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Madrid), Mónica Fdez. Lamparte (Prevención e Incorporación Social
do Concello de Ribadeo), Estela Vela e
Marta Guijarro (Fundación Atenea Grupo GID, Madrid), e Xosé Mª Arán Rodríguez (director da revista de información
en drogodependencias, adiccións e saúde
Vieiro de Carballo); ás 11h30 ponencia de
Manuel Espín (Fundación Atenea Grupo
GID); e ás 12h30 ponencia de clausura a
cargo de Eusebio Megías (Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción, Madrid).

abeiro do Decreto 228/2002, do 20
de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación
protexida de vivendas no medio
rural de Galiza. O importe máximo
amplíase en 419.042,81 euros.♦

DIAS SIN NADA
Na sala Yago poderemos
contemplar, desde este xo-

■ TEATRO

SAN&SAN

Vigo
■ EXPOSICIÓNS

II PASOARTE:
‘RETRÁTATE’
Inaugurase este xoves 14 ás
20h na Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa 2).

IGNACIO BASALLO
Podemos ollar a mostra
Vou, veño, volvo do escultor
na galería María Prego até
o 31 de xaneiro.

RITA RODRÍGUEZ
Esta artista, cun traballo

clausura e ás 17h realizarase unha proxección. Este foro ten como obxectivos o
fomento do diálogo entre os medios de
comunicación, o mundo académico e o
movemento asociativo e federativo de
persoas con discapacidade; romper fronteiras xeográficas poñendo en contacto
investigadores, asociacións e profesionais de todo o mundo; e romper as barreiras editoriais contribuíndo á divulgación e publicación de traballos, experiencias e iniciativas... A inscrición é gratuíta
e con dereito a certificado de participación (formulario dispoñíbel en
http://www.observatoriodosmedios.org).
Máis información no telf. 981 936 709.

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

considerado como do máis
sólido e coherente das novas xeracións, presenta un
proxecto no Espazo Anexo
do MARCO, especificamente realizado para este
lugar, até o 18 de febreiro.

ARTEMIO

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 06

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

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 este xoves 14 na sala III do C.S. Caixanova até o 21 de xaneiro.

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

ARQUITECTURA
ESPAÑOLA

IMAXES DUN VIGO
DISTINTO

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

Na Casa da Xuventude podemos ollar esta mostra de
fotografía de Manuel Jesús Cea, con marcos de
marquetería realizados a
man. Desde o luns 18 teremos no mesmo lugar unha
colectiva cos traballos máis
representativos dos artistas
que amosaron obra na sala
durante este ano.

INÉDITOS DE LAXEIRO

SILVERIO RIVAS

À Fundación Laxeiro presenta esta magnífica mostra
de 24 retratos realizados
polo pintor, que podemos
ollar até o 4 de marzo.

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

FERNANDO MOLERO

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.

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

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

Soziedad
Alkoholika
toca o
sábado 16
en VIGO.

Rita
Rodríguez
expón no
Espazo
Anexo do
MARCO en
VIGO.

■ 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.

mostra reúne unha coidada
selección de pezas de artistas clasicos contemporáneos, que nos convidan a reflexionar sobre o espazo a partir do son.

á venda por 16 euros en
Elepé, Gong e Tipo, ou na
billeteira por 20 euros.

PINTURA MUTANTE

Teatro do Noroeste presenta este venres 15 ás 20h30
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.

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.

A Rede

CORAL DE BERGANTIÑOS
www.coraldebergantinos.com
Páxina electrónica da Coral de Bergantiños
que ofrece como contidos unha selección
de noticias, un relato histórico desta entidade, o acceso a partituras do seu repertorio e
un álbum de fotos das súas actuacións.♦

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

MOON CRESTA
Este xoves 14 vai dar un
concerto na Fábrica de
Chocolate.

DÚAS ALMAS DO MIÑO
A cantante Maria do Ceo interpreta o venres 22 ás 22h30
no C.C. Caixanova letras de
Moncho Borrajo, con música de Arlindo de Carvalho.

ARE MORE
O martes 12 ás 20h30 clausúrase o festival no teatro-cine Fraga co Concerto barroco na Cidade Prohibida.
A música chinesa e os instrumentos europeos, da man
da Ensemble XVIII/ 21 and
les fleurs du pronus. As entradas poden adquirirse a través da billeteira telefónica de
Caixa Galicia no 902 434
443, na web www.caixagalicia.es, ou na billeteira do teatro Fraga-Caixa Galicia. Información completa en
www.festivalaremore.com.

■ TEATRO

IMPERIAL

CANTALOUCOS
Os máis cativos poderán
gozar o sábado 16 no Auditorio Municipal con Tanxarina Títeres.

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

Vilagarcía
ilagarcía

■ 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.
■ 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.

ciadas –os premiados, as
mencións de honra e os mellores deseños– nesta mostra
que se encontra no Museu
Nacional da Imprensa até final de ano.

■ 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-

■ MÚSICA

ESTÚDIO DE ÓPERA &
CONVIDADOS

Na sala 2 da Casa da Música
este xoves 14 ás 19h30 con

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.♦

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

Non vos riades que o conto é triste

■ EXPOSICIÓNS

ENRIQUE CONDE
Mostra as súas Construcións 2003-06 desde este
sábado 16 ás 20h30 até o 31
de decembro no local da
rúa Castor Sánchez esquina
con Rei Daviña..

Vilanova
de Arousa
Arousa
Representa a obra Carambola (Cóncavo convexo), de
José Luis Prieto, baixo a dirección de Lino Braxe, o sábado 16 na Casa da Cultura.

Viveiro
iveiro

Lisboa

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

O MUNDO

A FUNDAÇÃO

DAS ÁRBORES

Podemos visitar esta mostra até este venres 15 no
Centro de Maiores de Caixa Galicia.
■ MÚSICA

FAN JAZZ
O teatro Pastor Díaz acolle
este sábado 16 o concerto A
herdanza do blues.

Por to
VIII PORTOCARTOON

A banda basca dá un concerto o sábado 16 ás 23h na
Sala A!. Entrada anticipada

Sob o tema Desertificação e
degradação da Terra máis
de 250 obras poden ser apre-

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.
A orquestra e o coro desta
fundación van dar un concerto o vindeiro venres 22 ás
21 h. na Casa da Música, no
que as sopranos Letitizia
Scherrer e Katalin Halmai, o tenor Jan Kobow e o
baixo João Fernandes interpretarán baixo a dirección
de Michel Corboz pezas de
Mendelssohn e Mozart.

LAGARTA LAGARTA

■ EXPOSICIÓNS

CICLO MARATONA
LOPES-GRAÇA

GUBELKIAN

■ TEATRO

SOZIEDAD
ALKOHOLIKA

apresenta o novo traballo Luminismo. Neto do guitarrista
Ricardo Rocha levou os premios Carlos Paredes e Revelação Ribeiro da Fonte.

Bispos misaron e curas deron hostias aos deudos de Pinochet. Din que a
“exemplar transición española” serviu de exemplo para Chile. Aínda que
esta portada semella querer dicir o contrario. Non están afastados os tempos nos que Fraga, Aznar e tanta dereita española non se anoxaban precisamente diante do ditador recén incinerado pola historia.♦

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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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.

O

televisor berra. O
televisor está intraquilo. Sabe que a
xente anda a facer as súas
cousas e non o escoita ou so
o fai a medias. O televisor
reclama atención completa.

Os presentadores berran, os
locutores sermonean como
cregos tridentinos, os programas de variedades producen un barullo de verbena. O televisor seméllase
máis á vella tómbola. O te-

levisor xeneralista está pasando de moda e canto máis
se excita máis molesta. Gaña espazo o dvd, chega a internet, vén aí a televisión á
carta. Un espectador menos
submiso e máis silencioso.♦
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Roberto Rodríguez
‘A toponimia do mar era o GPS dos vellos mariñeiros’
H. VIXANDE
Xunto con Xosé Lois Vilar, Roberto Rodríguez recolleu 1.400
topónimos de lugares de dentro do mar que os mariñeiros
empregaban para localizar os
bancos de pesca entre A Garda
e Nigrán. Fóra diso, a hidronimia en Galiza está por explorar.
Hai topónimos de dentro do
mar, non simplemente da costa.
Recollemos algúns, mais é
difícil pola metodoloxía. Cumpría unha embarcación para recollelos in situ, na compaña dun
mariñeiro e un GPS para ter as
coordenadas absolutas.
Eses topónimos do mar
chámanse talasónimos.
Ou hidrónimos, ou toponimia
costeira, marítima ou fluvial,
porque nós tamén recollemos topónimos no esteiro do Miño.
Falan de naufraxios...
Ou son zoónimos, porque se
refiren a nomes de animais, ou fitónimos, en referencia aos vexetais
que abundan nunha zona, ou asiónimos, polos nomes de santos. Ás
veces a toponimia ten relación coa
morfoloxía, polas características
das rochas, como as Orelludas, que
desde unha perspectiva determinada parecían orellas de burro. Outras, polo ruído que facía o mar
nunha zona, como as Bombardeiras. Mesmo polo cromatismo de
certas laxes, como Pedras Rubias
ou As Negras. Hai antropónimos,
polos nomes das persoas que as
descubrían. E tamén recollen naufraxios, como O Cunichán, que é
unha deformación do nome dun
barco inglés que se afundiu alí.
Para que topónimos no mar?
Por utilidade práctica. Necesitaban referencias no mar para localizar os puntos de pesca, os bancos.
As marcas estabelecíanse a través

PACO VILABARROS

de dous puntos fixos en terra. Era o
lugar do mar onde se cruzaban unhas liñas imaxinarias que partían
deses puntos de terra. Os topónimos falaban do fondo do mar e unha vez localizadas as marcas, botaban un sebeiro, unha liña de corda
cun seixo e un cacho de sebo ao
que quedaba pegada a area ou as
cunchas. Así sabían como era o
fondo e a que profundidade estaba,
con iso podían botar os aparellos.
Temos un derroteiro con máis de
200 marcas elaborado por Selegante, un mariñeiro de Baiona.
Hai centos, milleiros de
marcas.
En sesenta quilómetros, entre
o esteiro do Miño e Nigrán, re-

collemos 1.400. Iso demostra a
riqueza da toponimia pola presión sobre o mar. Os nomes déronllos os mariñeiros, os pescadores de caña, os percebeiros, as
argaceiras que recollían o argazo
para estercar as leiras.
Quen conserva eses nomes?
Os informantes, as persoas
que se dedicaban a actividades
relacionadas co mar.
Cando acabe a pesca, morrerán os nomes.
Por suposto, por iso é fundamental este traballo de recollida
de toponimia. É difícil que morra
a pesca pero si que descendan os
recursos. O máis importante é
que os nomes que lle deron aos

lugares do mar os mariñeiros
non figuran nos documentos.
Antes de facer o traballo de campo, baleiramos as cartas náuticas
desde o século XIII ao XX e case non atopamos nomes. Cando
os había, tiñan erros ortográficos, deturpacións ou localizacións equivocadas. Polo tanto, é
necesario ir ao campo e recoller
esa riqueza que temos. Empregamos cartografía e fotografía aérea, sobre a que situamos os topónimos. Axudáronos o Sistema
de Información Territorial de
Galiza, a Área de cartografía da
Sociedade de Desenvolvemento
Comarcal de Galiza e as Confrarías da Garda e Baiona.♦

axenda elas 2M7
A NOSA TERRA

Pinochet e
a xustiza
internacional
MANUEL CIDRÁS

A

morte de Augusto
Pinochet, modelo de
ditador sanguinario,
provocou as reaccións que
eran de agradar: a glosa do
sarcarsmo de ter coincidido
unha morte tan avisada coa
celebración do día dos dereitos humanos, a indignación por ter recibido tan indigno suxeito honores militares e as notas notas necrolóxicas de rigor que contabilizan asasinatos e torturas
irredutíbeis a cifras. O dos
honores militares pon en
evidencia que, no Chile democrático, non só pervive
unha fenda na sociedade civil senon tamén nas intitucións do Estado. Semella
haber unha lei non escrita,
que é universal e non só
chilena, conforme á que o
Exercito tende a ir pola súa
conta, impermeábel ás cousas da vida civil. A democracia e os dereitos humanos entre elas.
Leva razón Mario Benedetti cando se laia de que
a morte lle gañase a partida
á xustiza, pero non concordo con Baltasar Garzón
(que tanto protagonismo tivo na procura de responsabilidades penales polos crimes do dictador) cando
achaca a perda desa batalla
á lentitude da xustiza internacional. Ningún órgano de
xustiza internacional encausou a Pinochet. Foi procesado primeiro pola Audiencia Nacional española, en
aplicación de novidosas teses que superaban o principio de territorialidade, e logo por diversos tribunais
chilenos, en todos os casos
sen se chegar a culminar os
procesos abertos contra o
xenocida. Pero nin os tribunais chilenos nin os españois coñecendo de actos cometidos en Chile son xenuínos axentes da xustiza internacional. A xustiza internacional para os pinochets de
calquera parte do mundo
non é que sexa lenta: é que,
hoxe por hoxe, non existe.
A superación dos límites da
territorialidade e a mal chamada xurisdición universal
non son senón deficientes
apósitos para encher aquel
baleiro dende as xurisdicións nacionais. Non é pouco, pero é distinto.
Por outra parte, e no
que á miña humilde opinión atinxe, só acreditarei
nunha xustiza internacional
que non sexa unha xustiza
de vencidos, e non estou
certo de chegar a vela. Unha xustiza que se limite a
depurar as responsabilidades dos derrotados, incapaz
de atopalas nos vencedores, non é xustiza senon outra cousa. Parafraseando a
Carl von Clausewitz, a continuación do desfile da vitoria por outros medios.♦

