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Prohibido producir leite
O Plano Lácteo do goberno central impídelles
aos gandeiros galegos compraren cota noutras autonomías

PACO VILABARROS

A MEDICIÓN DO MUNDO
Daniel Kehlmann

BIBLIOTECA COMPOSTELA
DE NARRATIVA EUROPEA
Contra a fin do século XVIII, dous científicos
alemáns, o xeógrafo von Humboldt e o
matemático Gauus, emprenden
a tarefa de medir o mundo.
Novela de aventuras de extraordinaria fantasía,
forza e interese, na que o autor xoga con feitos e
ficción para relatar dúas das aventuras vitais
que determinaron a actual maneira
de entender a realidade.

QUE PAPEL LLE RESERVAMOS AO AGRO GALEGO?
Estamos dispostos a prescindir do seu potencial tanto económico como social? Semella que a maioría si, nunha aposta suicida por algo
que denominan modernidade e competitividade. Só así se entende
que a decisión do goberno central de pór en marcha un plano lácteo
que xibariza o sector galego non tivese maior contestación social.
Onde están as asociacións de empresarios, nas que habería que encadrar ás lácteas, as de maquinaria, fertilizantes, etc. Onde o sector financeiro galego que obtén múltiplos beneficios grazas ao desenvolvemento agrícola? Como é posíbel que non levanten a súa voz cunha decisión que se toma en contra da opinión do goberno galego e dos
afectados, cando representan máis do 50% do Estado? Que vai facer
o PSOE galego logo das múltiplas promesas do presidente, Emilio
Pérez Touriño, de que non se poría en marcha se Galiza non estaba
de acordo. Por que o sindicato Unións Agrarias convocou unha manifestación, para a mesma semana que o Consello de Ministros
aprobaba o plano, censurando a política de Medio Rural que leva batallando hai un ano por modernizar as estruturas agrarias enfrontándose a Madrid? Obrarían así se a decisión se tomase en contra do sector oliveiro andaluz? Algunhas decisións e dependencias non semellan conducir a outro camiño que non sexa reforzar o nacionalismo
pois só con máis poder político galego se evitan estas aldraxes.♦

O estado
permite que
ENAGAS abafe
REGANOSA
(Páx. 10)

Identity-Cars:
coches únicos
feitos
en Carballo
(Páx. 16-17)
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A fórmula elixida pode levar ao peche de novas explotacións
por non ser rendíbeis

O plano lácteo do Goberno central
deixa menos do 20% da cota abandonada
para máis da metade dos produtores
RUBÉN VALVERDE

O plano lácteo aprobado polo Goberno central a pasada semana é claramente lesiva para os intereses galegos. Así se manifestan os tres sindicatos –Sindicato Labrego, Xóvenes Agricultores e Unións Agrarias-, alegando que discriminan o 55%
dos produtores de todo o Estado e abocan á desaparición máis explotacións ao non permitir mercar máis cota láctea.
Os problemas do agro galego son
múltiples e semella que a falta de
vontade do Goberno central por
solucionalas é pouca. Hai un ano
a ministra de Agricultura, Elena
Espinosa, comprometeuse a presentar un Plan Lácteo que non
prexudicase os intereses de Galicia. Porén, este ano o Goberno
central deu un xiro de temón e
cambiou de estratexia.
O pasado ano o conxunto da
cota láctea que era abandonada
en España era asignada en base a
uns criterios sociais comúns entre todas as explotacións do Estado, sen aplicar ningún tipo de territorialización da cota. Ao beneficiar as pequenas e medianas explotacións, moitos gandeiros galegos puideron mercar máis cota
láctea (capacidade de produción)
e polo tanto así élles máis sinxelo poder cubrir os custos.
Pola contra, este ano o ministerio presentou un plano totalmente distinto que territorializa a cota.
O 80% da cota abandonada en cada comunidade será asignada mediante pagamento a gandeiros da
mesma autonomía. O 20% restante pasa a unha reserva estatal que
será asignada gratuitamente aos
gandeiros con maiores necesidades, aínda que teñen preferencia
os da comunidade autónoma onde
foi abandonada a explotación.
Polo tanto, se no 2005 se repartía a cota en función de criterios sociais que primaban as pequenas e medianas explotacións,
no 2006 a cota sobrante atenderá
a criterios territoriais, co cal se
prexudica a Galicia, que conta
con máis do 55%, pero que non
teñen a posibilidade de mercar
cota nas comunidades onde xa se
expresou a vontade de non seguir.

O ministerio argumenta que o
reparto se fixo así este ano para
non discriminar a ningunha comunidade, dándolle a cada un o
que lle toca. “É un reparto que
non se aplica en ningún outro
sector. O Goberno central sinala
que hai que darlles a todos por
igual e que todos deben opinar.
Pero para empezar os gandeiros
de moitas comunidades xa amosaron a súa vontade de abandonar
o sector lácteo e polo tanto
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de Xóvenes Agricultores, Francisco Bello, “o plano lácteo do
Goberno central discrimina a Galicia do peor xeito posíbel. Calcúlase que no Estado quedarán libres unhas 230.000 toneladas de
leite, pero aquí só imos poder coller 47.000, porque o abandono
este ano é inferior a doutros anos.
Iso non nos chega para nada, porque os gandeiros xa amosaron a
súa vontade de seguir coas explotacións. O Goberno mente ao di-

cir que hai que tratar a todos por
igual, porque nós sendo os primeiros produtores, contamos con
explotacións medias de 135.000
litros, mentres que a media española é de 220.000 litros. Co plano
do Goberno estas diferenzas van
seguir aumentando e nós imos seguir discriminados”.
Tamén Unións Agrarias critica a decisión da ministra Helena
Espinosa de territorializar a cota
láctea. “O Goberno central presentou un plano totalmente contrario aos intereses de Galicia. O
noso proxecto era o do 2005 e
non este, que vai en contra dos
maiores produtores. O Goberno
só está tendo en conta criterios de
tipo económico, pero non repara
na función social dos agricultores
e gandeiros, que xa quedaron patentes este verán cos incendios e
este inverno cando chegaron as
inundacións. Se ao final se vai
obrigando a que a xente marche
do rural por falta de viabilidade
das explotacións, ninguén vai
coidar do medio e os riscos están
aí”, explica o responsábel de gandaría do sindicato, Félix Porto.
Atrás da proposta do Goberno central poden verse fins electorais. No vindeiro ano hai eleccións en case todas as autonomías e seguramente o PSOE quere
dar imaxe de que defende os produtores de cada comunidade. A
postura da Consellería de Medio
Rural foi até o de agora negociar
co Goberno central, e trasladarlle
a opinión maioritaria en Galicia
de non territorializar a cota. Porén, tan só conseguiu que o Ministerio introducise que no reparto da cota estatal (o 20%) sexan
primadas as pequenas e medianas explotacións.♦
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Por primeira vez nas últimas décadas, o agro comeza a ser visto
como unha posíbel saída laboral
para a xente nova. En total, no
ano 2006 incorporáronse á actividade agrícola 1.100 mozos,
cando no 2005 foron 384, por
299 no 2004 e só 199 no 2003.
Tamén medraron as axudas públicas para a incorporación dos
mozos a actividade agrícola, que
ascenderon a 21 millóns de euros, unha cifra que supera todo o
que se investiu no período 20022005, 20,4 millóns de euros.
O investimento para planos
de mellora das explotacións ascenderon a 37 millóns de euros,
destinados a 1.400 expedientes
tramitados, o duplo que no pasado ano. Para infraestruturas agrarias a Consellaría de Medio Rural destinou ademais 80 millóns
de euros, destinados só a aquelas
de interese agrario. En pasados

anos, o Goberno do PP destinara
parte deses cartos a campos de
golf e complexos recreativos.
Outro dos éxitos da Consellería de Medio Rural, foi a consecución duns altos prezos para a
carne, que se sitúan nos máis altos da década e o mesmo acontece coa pataca, produto no que
ademais se iniciou un plan de
produción de 1,5 millóns de quilos de semente propia que abastezan gran parte do mercado.
Outras medidas lexislativas
promulgadas durante este ano
foron a Lei do Banco de Terras, a
de creación do Consello Agrario
Galego e estase ultimando o decreto sobre prevención de incendios que verá a luz no primeiro
trimestre do 2007. Este decreto
ten como obxecto fixar poboación no rural, poñendo en valor
terras infrautilizadas de carácter
agrogandeiro e forestal.♦

Cortina de fume
Tanto o Sindicato
Labrego Galego como
Xóvenes Agricultores
consideran que a
mobilización levada a
cabo por Unións
Agrarias o pasado 16 de
decembro foi unha
cortina de fume para
que non saíse á luz o
plano lácteo do Goberno
central. As protestas de
Unións Agrarias ían
dirixidas ás dúas
administracións, pero
tiveron lugar fronte á
Xunta e non fronte ao
ministerio. Segundo
Félix Porto, “o Goberno
central foi quen aprobou
o plano lácteo, pero a
Consellaría de Medio
Rural foi quen a
negociou, e o seu papel é
facer cousas e non
converterse no cuarto
sindicato de Galicia”.
Porén, os outros
sindicatos critican a
actitude de Unións
Agrarias. “Cada
organización pode facer
o que lle vén en gana e
manifestarse contra
quen queira, pero até o
momento estabamos
defendendo a unidade de
acción dos tres
sindicatos e Unións
Agrarias rachouna
unilateralmente. A
manifestación debía
facerse contra o plano
lácteo do Goberno e non
difuminala con

mensaxes múltiplas.
Pódense facer moitas
manifestacións, e
expoñendo ben os
motivos seguramente as
defenderiamos, pero o
que non se pode é tapar
o Goberno do PSOE
organizando algo diante
da Xunta. A min
gustaríame ver eses
4.000 de Unións
Agrarias que apoiaron a
Zapatero antes das
eleccións protestando
agora. Medio Rural
pode ter culpa de moitas
cousas, como o do plano
de incendios que quere
presentar, pero nesto do
plano lácteo o culpábel é
o Ministerio e o
presidente de Galicia,
que asegurou que as
medidas non nos
prexudicarían”.
Da mesma opinión é
Lidia Senra, que
considera que “Unións
Agrarias a convocou
para despistar. Se
querían protestar contra
o plano lácteo, habería
que ter ido a Madrid,
como propuxemos nós.
Atrás da actitude de
Unións Agrarias de
rachar coa unidade de
acción hai un interese
partidista. Aínda non
lles escoitei protestar
contra Emilio Pérez
Touriño, que dixo que o
plano non iría contra os
nosos intereses”.♦

PACO VILABARROS

1.100 mozos
incorporáronse
este ano
á actividade agrícola
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O milagre económico chileno
feito de pólvora e mentiras

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

La Vanguardia
informa de que os
rusos gardan un bo
recordo dos tempos de
Brezhnev. E publica un
chiste ruso: “Brezhnev,
entusiasmado coa
carreira espacial,
anuncia: Teño un plan
para adiantar os
Estados Unidos. Imos ir
ao sol! Sorprendidos,
os seus colaboradores
contestan: Pero,
camarada Brezhnev,
queimarémonos! Non
me tomen por parvo,
responde o vello,
aterraremos de
noite”.

Xa saben o desastre
de Air Madrid. Pois
menos mal que non
foi de Air Euskadi ou
Air Catalunya.

Pódese dicir
presidente de Ceuta
ou de Murcia, pero
non presidente de
Galiza. Aquí hai que
dicir presidente da
Xunta. Non vaia ser.

Cacharro afirma que
non vai pedir votos
para o partido nas
municipais. Pero que
se o PP logra un mal
resultado, Feixóo
debe dimitir. Lembra
o conto daquel
cigano que non
quería navalla, senón
unhas tesoiras,
porque despois de
espetalas podía
abrilas dentro.

Un alto cargo da
Xunta, do PSOE, fala

XOSÉ F. PÉREZ OIA

O suposto desenvolvemento económico chileno beneficiou os máis ricos e non produciu ningunha vantaxe
estrutural. O golpe de Estado do 1973 non tivo por orixe unha cuestión económica senón xeoestratéxica.

D

edico estas liñas ao recordo de Carmelo Soria e dun moi amábel bedel
da Comisión Económica para América Latina da ONU (CEPAL), que me axudaba con amábel e sorrinte amizade. O seu corpo flotaba no Mapocho dous días despois do
golpe por ser o dun comunista.
Na morte do sanguinario ditador chileno
Augusto Pinochet, a información dominante reparou no seu carácter oportunista mentiroso e
brutal como tamén na oportunidade da súa morte que o zafaba de ser xulgado. É xusto e oportuno recordalo. Moitos medios tamén celebran,
cun notábel cinismo, o avance de que xa non
exista unha impunidade que lles permita a certos individuos violadores dos dereitos humanos
burlar a acción xudicial penal. Un exemplo témolo na conservadora revista británica The
Economist (de 16 de decembro do 2006) que se
congratula da existencia dun Tribunal Penal Internacional e dos cambios que permitiron o procesamiento de Juan María Bordaberry (de Uruguay) Luís Echeverría (mexicano), Jorge Videla (arxentino) e Alberto Fujimori.(peruano)
Someter un criminal a proceso é unha mostra de xustiza pero cativo será o avance se non
está acompañado dunha mínima equidade. O
país que provocou durante os últimos tempos a
máis cruenta das guerras e máis dun millón de
mortos (os Estados Unidos) non admite a xurisdición internacional e o seu presidente (George Bush) presume de ter comunicación persoal cunha –non sabemos cal– divinidade. O
avance da xustiza debe de circunscribirse aos
países periféricos e a equidade non debe de alcanzar o centro do Imperio nin os seus acólitos
intervencionistas cuxo número, minguante hoxe, reborda a reunión dos Azores.
Na desaparición de Augusto Pinochet menciónase a favorábel acollida que este recibía no
Reino Unido onde realizaba con Margaret Thatcher negocios de balística militar, invitacións a
compartir o té, oportunas viaxes para lle evitar a
extradición a España. Cítase a dinámica acción
do xuíz español Baltasar Garzón a favor dos
conculcados dereitos humanos pero apenas se
cita a Henry Kissinger, secretario de Estado estadounidense e irrisorio Premio Nobel da Paz.
Revisando a crítica do libro (realizada por Christopher Hitchens) de Andrew Becket: “Pinochet in Picadilly” (London Review of Books, 11
de xullo do 2002) atopamos esta contundente
cita sobre Kissinger: “Antes de que Salvador
Allende prestase xuramento do seu cargo como
presidente no 1970, escuadróns da morte pagaRoi Cagiao

dos por Henrry Kissinger iniciaran unha cam- llor; a seguir, responsabilízase ao goberno do
paña de asasinatos e desestabilización e asasi- caos e da ineficacia que é necesario corrixir urnaran a tiros o Xefe do Estado Maior do Exér- xentemente mediante a providencial, aínda que
cito de Chile, o xeneral René Schneider, só po- sanguinaria, actuación dun líder carismático.
la súa oposición legal a un posíbel golpe de Es- Tomado o poder debe chegar o milagre, natutado”. Non se permitiu verificar se era posible ralmente económica mediante a xustificación
unha transición pacífica e demoda modernización e do crecemencrática cara a un socialismo avanto. Non se consideran os sufrizado, (como propuña Allende) e
mentos, a baixa de salarios reais, a
hile
conservamos cada detalle estarrenegación dos dereitos de asoa
comezos
dos
cedor da operación.
ciación dos traballadores. Para iso
O golpe que deu Pinochet
contamos non só coa axuda dun
aquel 11 de setembro matou e tor- 70, era unha das Premio Nobel da Paz (Kissinger)
turou moitos máis inocentes que o tres economías senón doutros dous de Economía,
outro 11 de setembro de Nova
Milton Friedman e Friedrich Haintermedias yek. Na súa visita a Chile (El
York e non era un feito illado senón que formaba parte dunha políMercurio 18 de abril do 1981)
tica imperialista que se perpetúa. do continente. Hayek dixo que as ditaduras poRecordemos a implicación ou ins“auto-limitarse e polo tanto
A economía den
piración estadounidense de golpes
ser máis liberais nas súas políticas
militares como os de Irán (1953),
que unha asemblea democrática
medrou un
Guatemala (1954), Brasil (1964)
que carece de límites” Este é o
2,7% nos 17 Goberno da Nova Burguesía: un
Indonesia (1965), Grecia (1967)
Chipre (1974) etc. Pinochet foi un
goberno limitado e enérxico que
anos de
mercenario máis movido por integarante os dereitos de propiedade
reses imperiais. Andando o tempo,
ditadura, en das multinacionais e se opón a
a burguesía chilena deu múltiplas
calquera acción de balance social
mostras de se deixar afectar máis democracia foi oposto ás políticas do capital, copolas ilegais transferencias amamo podería ser o dos nefastos e
ñadas polo ditador que polas mor- o duplo, sobre monopólicos sindicatos.
tes dos seus compatriotas. O diñeiO medo á democracia, (como
un 5%”,
ro é máis importante que as tortudi Rosanvallon) e á igualdade son
ras e a vida humana.
E. Valenzuela unha constante de todas as posiTemos no noso Estado moicións reaccionarias. Por se non
tos admiradores de Pinochet.
abondase, quédanos o recurso á
Hainos pouco faladores na hora
mentira. Como di Esteban Valenda súa morte, coma o fiscal Eduardo Fungai- zuela Van Treek: “O milagre económico non foi
riño e os que no seu momento trataron de que tal. Chile era a comezos dos 70, unha das tres
non fose xulgado aquel ao que chamaron economías intermedias do continente, coa ar“Defensor de Deus e da Patria fronte ao ate- xentina e a costarricense. A economía creceu só
ísmo comunista” (Thatcher, non Girón de un 2,7% de promedio nos 17 anos de ditadura,
Velasco). A outros, coma ao ex presidente da mentres que en democracia foi o duplo, sobre
Xunta Manuel Fraga, non lle doen prendas un 5%”. No entanto Manuel Fraga pode consopara declarar que “Pinochet deixou o seu pa- larse pensando que as amplas avenidas das que
ís en mellor situación da que o atopou”.
nos falaba Allende están lonxe de estar expeditas. O Chile actual, recórdanos Rodrigo Contre■ O CAOS E O MILAGRE
ras Osorio, é un Chile “forxado económicamente baixo a ditadura e no que prevalecen moitas
O razoamento do nefasto Fraga merece algún reformas neo-liberais, aínda que poida liberarse
comentario. O primeiro é de sarcasmo ante as de certos esquemas políticos autoritarios”. O
tácticas dunha repetitiva Dereita Internacional hexemonismo do Imperio do Norte segue sendo
(os burgueses, semi ou toto-fascistas, non teñen unha terríbel ameaza.♦
patria): de entrada producen unha situación caótica, con folgas, desabastecemento, inseguriXOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e
dade etc., e se nos prestan os fondos, tanto mesociólogo, ex funcionario das Nacións Unidas.

‘C

Cartas

Non deixemos roubar
o noso patrimonio
O parque de Lugo é algo mais que
os metros cadrados que ocupa, desde a avenida de Rodríguez Mourelo até as costas en que desce ao encontro do río cruzando pola Volta
da Viña. A grandeza do parque de
Rosalía de Castro non reside apenas na súa riqueza florística, moi
valiosa. Tampouco no seu trazado,
que fornece agradábeis paseos e recunchos fermosos e equilibrados,
onde apetece sentar a ler ou pensar.
A grandeza do parque é a integración na paisaxe. A gran varanda que se debruza sobre o val do
Miño está orientada para poder
seguir o curso do sol até que se

deita tras o planalto de Orbazai.
Desde a gran varanda vese cando as neves chegan aos Ancares e
pódese seguir o serpentear da estrada de Portomarín, primeiro degrao
do Horst que coroa o monte Picato.
A gran varanda fainos pensar na solaina dos pazos. É a nosa solaina.
De todos os lugueses. Podémola
desfrutar tanto se somos fidalgos
como xente común do pobo.
É unha solaina socializada desde onde podemos ver a paisaxe lene e doce dos suaves outeiros que
remontan en tres chanzos até coroar o cumio do Picato. No baixo, a
serpe do río déixanos dous meandros ben debuxados: o da Cheda e
o da Tolda. Entre eles a ponte romana. O primeiro, en declive suave
formado polos sedimentos aluviais
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A falsa declaración de independencia
de Flandres
MICHEL COLLON

A reportaxe de información-ficción que programou a tv pública en Bélxica sérvelle ao autor para defender que se abra un debate sobre dous aspectos fundamentais: a facilidade coa que a televisión é capaz
de converter enganos en “verdades” e as consecuencias que tería para os traballadores a escisión de Flandres.

A

outra noite, a cadea de televisión belga
RTBF presentou “en directo” a escisión de Bélxica após a declaración unilateral da independencia do parlamento flamengo. Manifestacións no palacio real, o rei
foxe, Valonia pasa a formar parte de Francia,
desordes na vida cotiá coas novas “fronteiras”… Todo en directo. Só que era unha ficción. Para montar balbordo. Como a célebre
emisión de radio
d’A Guerra dos
mundos, dirixida
lédome
por Orson Welles.
desta
Avalancha de
chamadas telefódemostración
nicas alarmadas e
grande emoción
exitosa.
en Bélxica. Xefes
políticos escanda- É posíbel facer
lizados. A RTBF
tragarlle a un
tiña o dereito de
cazar o público
público extenso
cunha “política
de ficción”?
cousas que non
Persoalmente,
considero
isto existen. Só hai
máis ben positivo,
que ter uns
aínda que comprendo a emoperiodistas,
ción. Por que?
1. Como anaalgunhas
lista das medioentrevistas de
mentiras, alédome desta demos«expertos»,
dúas
tración exitosa:
si, é posíbel facer ou tres imaxes
tragarlle a un púmanipuladas
blico ben estenso
cousas que non
como
«probas»”
existen. É suficiente utilizar algúns periodistas,
algunhas entrevistas de pretendidos “expertos”, dúas ou tres imaxes manipuladas como
“probas”… E gustaríame que un verdadeiro
Observatorio de Medios faga o inventario dos
enganos que nos foron servidos sobre os conflitos dos 20 últimos anos: Timisoara, Panamá,
Nicaragua, o Irak, a extinta Iugoslavia, Afganistán, o Líbano, Venezuela e moitos outros.
2. Esta emoción pode ser saudábel. Até
o presente, o debate sobre o futuro de Bélxica foille reservado a políticos moi intere-

‘A

sados: seis gobernos (en fin, coido) nun país de dez millóns de habitantes! É tempo xa
de que as xentes do común interveñan: desexan eles estas disputas artificiais ou polo
contrario desexan que nos adiquemos aos
seus problemas reais: emprego, nivel de vida, futuro dos mozos?
3. Claro que os separatistas flamengos
consideran que a independencia permitiría
xustamente ocuparse mellor dos seus problemas. Pallasadas! A súa verdadeira meta? Destruír a Seguridade Social para prexudicar os
mozos e ofrecerlles aos patróns unha man de
obra flexíbel até o infinito. Ser máis “competitivos” na selva da mundialización. En Italia
e outras partes importan escravos polacos.
Aquí fabricariámolos “made in Vlaanderen”.
4. O separatismo terá como consecuencia
en Flandres e tamén na Valonia políticas aínda máis antisociais. O diñeiro economizado
servirá para lles dar meirandes presentes ás
transnacionais. Como Volkswagen, que recibiu millardos de euros para inchar os seus
beneficios e deixarnos na creba.
5. Volkswagen: Con ese bazar institucional, os traballadores en loita tiveron que lidar
con… tres ou catro gobernos diferentes se-

gundo a rexión de onde proveñan. Práctico!
6. Os meus amigos franceses pregúntame
decotío: “E daquela, os belgas é certo que
van acabar como Iugoslavia?” Eu contéstolles que a gran maioría das xentes está totalmente en contra desa excitación artificial e as
súas divisións. A emisión da RTBF non o
mostrou suficientemente; debeu terlles dado
a palabra aos flamengos do común.
7. Resumamos. Flandres beneficiouse das
transferencias financeiras entre rexións durante 100 anos, cando estaba menos desenvolvida. Agora que a crise económica e as deslocalizacións golpean máis a Valonia, quere pórlles fin a esas transferencias. Mais sexamos
máis precisos: son os partidos tradicionais flamengos os que intoxican a opinión pública
con discursos racistas sobre “os preguiceiros
do sur”. Primeiro fanlles simplemente o xogo
aos fascistas do Vlaams Belang, copiando o
seu discurso baixo unha fórmula “respectábel”. Mais, sobre todo, asemade, arrincarán
coa cazaría aos “preguiceiros de Flandres”,
que non quererán volverse escravos asalariados. E todos seremos perdedores.♦
MICHEL COLLON é xornalista belga.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que o Miño foi deitando desde a
noite dos tempos. O outro, cinxido
entre os xistos horizontais que abriron por efecto dunha falla de distensión ou estiramento. Os mesmos
xistos que se empregaron para
construír a muralla e tantas casas de
Lugo deixaron sitio para a estrada
da Tolda de Castilla e o parque do
Miño. A nosa vista pode encherse
de verdes ou pardos en diferentes
gamas que forman os campos separados por sebes arborizadas e camiños serpenteantes, e vagar até os
múltiplos horizontes dun sky-line
suxerente e divertido. O parque foi
construído no mandato de Ángel
López Pérez en épocas de bastante
máis penuria económica que a actual. Hoxe o “poderoso cabaleiro
don diñeiro” exerce o seu implacá-

bel dominio. Agora vannos privar
das fermosas vistas do parque.
Queren construír unha mole cadra-

da que bloquee todo o nacente, embaixo da Pérgola. Será por iso que a
teñen pechada ao público e non a

Fé de erros
Por un erro de confección, a crítica de Xosé M. Eyré do pasado número (páxina 26) apareceu sen o derradeiro parágrafo. O artigo debería rematar así:
“Alén de usos pronominais incorrectos e dalgúns castelanismos, nesta puntual memoria urbanita obsérvanse outras gretas. Dun protagonista como o
que aquí temos, procurador teimudo do pracer inmediato, non agardamos
que sexa precisamente un perseguidor de Itacas (como Sonia Kitamamtxas
lle di), senón todo o contrario. Ou cando primeiro necesita alguén que o
acompañe para poder estar só e despois, algúns capítulos máis adiante, reclama poder estar consigo mesmo. Cando unha personaxe se vai construíndo por acumulación, deberían preverse posíbeis incoherencias. Ou, do mesmo estilo, cando se di que é afeccionado a ler libros raros. Tardaremos aínda
en saber que eses libros raros son de astronomía, por saír do apuro, que títulos non se menciona ningún; claro que, en resumidas contas, que máis ten se
eses libros raros ao que están destinados é a exercer de somníferos!”.♦

arranxan? Para que non poidamos
apreciar a paisaxe e perdamos a
perspectiva das comparacions?
A desfeita urbanística que se
planea facer nas beiras do parque é
unha afronta a todo Lugo. É tamén
unha afronta á historia e a un dos
mellores alcaldes que tivo a cidade.
Prívannos dun ben común e desmerece un dos valores patrimoniais
máis senlleiros. Non debemos consentilo. Temos que facer ouvir a nosa voz por encima deses intereses
urbanísticos en busca de diñeiro rápido. Ten quee haber outra solución,
incluso urbanística. Cando está
anunciada unha lei da Paisaxe para
Galiza non consintamos destruír a
máis fermosa que ten Lugo.♦
ADELA FIGUEROA
(LUGO)

dun alcalde: “É do
Bloque, pero
agradábel”.

O PSOE púxose moi
severo coa norma de
non construír a menos
de 500 metros da liña
da costa. Pero chegou
a Vigo e dixo que
abondaba con cen. A
razón? Pois que o
presidente do Porto e
candidato local, Abel
Caballero, quere
construír un mamotreto
en pleno espigón.

En Vigo din que o
PSOE estará contra o
Plano Xeral na
campaña, pero que
Caballero xa lles
ensinou as mangas a
algúns promotores por
se consegue a
alcaldía. Son máis
anchas que as da
camisola de Fofó.

Aviso a
galegofalantes,
neofalantes e
practicantes do galego
urbano, político,
mediático e de pub. A
conxunción copulativa
máis usada non é “i”,
senón “e”. Vexamos un
exemplo. Non se di:
Mazáns i peras, senón
mazáns e peras. A ver
se poñemos un pouco
de atención!

A televisión é a
raiña do fútbol. Pero
resulta que os mellores
xogadores son
estranxeiros e non
saben o idioma. As
entrevistas son de
pena ou directamente
imposíbeis. Para saber
o que opinan hai que
lelas na prensa.♦
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O castelán non
está perseguido
en Catalunya
Jordi Juan analiza a situación
do catalán no ensino en La
Vanguardia do 18 de decembro. “Resulta pesado e irritante ter que lembrar sempre que
o castelán non está perseguido
en Catalunya e que os estudantes cataláns, ao chegar ao
final do seu proceso educativo, ten un nivel parello de coñecemento das dúas linguas.
Outra cousa é o coñecemento
do inglés, pero este debate tan
importante parece que interesa
menos. Se todos os informes e
estudos ditaminan que o nivel
do castelán dos estudantes cataláns é o correcto e non inferior ao doutras comunidades
autónomas, ¿por qué se acepta
sen máis esta ampliación? ¿a
costa de que se vai facer? O
modelo catalán de mergullamento lingüístico foi un dos
grandes éxitos destes últimos
25 anos e contribuíu á pacífica
convivencia de persoas de diferentes orixes e a súa mellor
integración. Con orgullo, en
Catalunya pódese apostar por
este modelo que une a todos
os nenos e non os afasta por
cuestión de linguas, como sucede nas escolas do País Vasco. Aos 8 anos, todos os nenos
aprenderon unha primeira lingua, que é o catalán, e dispóñense a mellorar esta e a
aprender o castelán. O mérito
non é dos gobernos de CiU,

senón que foi froito dun gran
pacto de todos os partidos cataláns. ¿Ten sentido que agora
se queira reformar unha das
poucas cousas que funcionaron razonabelmente ben?♦

Os vietnamitas
xa eran
‘terroristas’
La Vanguardia (14 de decembro) e, dentro dunha serie de
artigos históricos que vén publicando, inclúe unha crónica
do seu correspondente en
Vietnam, publicada tras a
ofensiva do Tet en 1968. Nesta reportaxe pódese ler: “Con
só afastar un pouco a cortina
da miña fiestra podo ver a policía militar survietnamita e
norteamericana disparando na
esquina de enfronte contra terroristas do Vietcong, aos cales
non vexo (...). Todo o mundo
pensa que se prepara unha nova
vaga terrorista. Con esta sensación recluinme no hotel”.♦

Goberno
galego novo,
políticas vellas
Xosé Luís Barreiro Rivas
comenta (La Voz de Galicia,
18 de decembro) a axenda do
actual goberno galego cando
o autogoberno fai 25 anos. “A
experiencia de vinte e cinco

Nos antigos tuneis guerrilleiros de Cu-Chi, perto de Saigón, os turistas poden disparar, previo pagamento, con armas da guerra do Vietnam.
QUIN ROSER / La Vanguardia, xoves 14 de decembro 2006

anos de autogoberno está a
demostrar que moitas actuacións da política galega só
responden a inercias inxustificadas, e que en modo algún
resistirían unha evaluación de
eficiencia. E por iso resulta
incríbel que, ante a evidencia
de enormes carencias sobrevidas, señamos incapaces de
mudar a nosa axenda e prioridades. Non é normal seguir
enterrando cartos en concentracións parcelarias, xamais
rentabilizadas e ciclicamente
destruídas, mentres a ría de
Vigo carece de sistemas de
depuración. Tampouco se entende que sigamos adorando
certos equipamentos culturais

Os deportes galegos
Que deportes son nacidos
en Galiza?
A billarda, a chave, os bolos,
as traíñas, as carreiras de cabalos e
a loita galega teñen o pouso
de miles de anos de historia e
evolución e forman parte
do noso patrimonio.
Coñeza como se xoga,
lea o que pensan
os afeccionados, técnicos e
deportistas.

A SEMANA QUE VÉN NO QUIOSCO
3 euros

A NOSA TERRA

–edificios universitarios, museos de calquera cousa, pirámides no Gaiás e pazos de
congreos innúmeros– que logo actúan como valvas de
ameixa que chegan ao prato
sen o seu correspondente molusco. En canto proliferan infraestruturas de dubidosa eficacia, as áreas máis dinámicas
de Galiza carecen de ordenación e comunicacións capaces
de sustentar a súa modernización e progreso. E en canto
vemos como se multiplican os
hospitais a ritmo frenético, tamén contemplamos a crecente
dependencia da medicina privada e o preocupante deterioro
do servizo público de saúde”.♦

GONZALO

O único
futbolista chileno
que non saudou
a Pinochet
“Fun o único futbolista democrático dos anos 70 no meu país”, declarou Carlos Caszely,
que xogou no Español desde
1974 até 1978 (La Vanguardia,
20 de decembro). “Todas as
veces que coincidín con Pinochet nalgún acto oficial non o
saudei nin lle din a man, porque nunca me gustaron os ditadores”, lembrou tamén.♦

Latexos
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Vigo baixo
as gaivotas
X.L. FRANCO GRANDE

M

anuel Veiga publica
unha nova novela
–Lois e Helena
buscándose nun día de
tormenta, Galaxia, 2006–,
agora con Vigo como fondo
da narración. A anterior, O
exiliado e a primavera (2004),
parecía suxerir que a acción
acontecía en Monforte. Pero
unha e outra teñen pouco en
común: a primeira tiña máis
de documento, case realista,
que esta outra, que pode ter
diferentes lecturas. Parece,
pois, que entre unha e outra,
aínda que pouco tempo pasou,
o autor tratou de anovar as
técnicas do relato e sacar
adiante outra cousa.
Vigo –Oliveira– está
presente en cada páxina: nos
nomes das rúas (os dous
personaxes centrais, Lois e
Helena, camiñan moito por
elas), na presenza máis ben
suxerida do mar ou nas
referencias a certos elementos
–as gaivotas, por exemplo–
que xorden en todos ou en case todos os capítulos con moi
diferentes referencias. E aínda
en certas mencións históricas
ao pasado da cidade.
Pode semellar moi sinxela
ou aínda elemental a anécdota
argumental desta novela: Lois
érguese unha mañá e decátase
de que Helena, a súa muller,
non está onda el e presente
que o abandonou. Non
comprende as razóns e bótase
á rúa en procura dela. A
primeira metade da novela é a
procura de Lois. A segunda é
a procura que ela fai de si
mesma –ou iso pode ser unha
lectura desa segunda metade.
Como cada un procura cousas
distintas, non se reencontran
–ou iso cabe supoñer.
Pois se é certo que se atopan fisicamente, e aínda
sosteñen unha conversa, o relato parece suxerir que cada
un segue camiños distintos
porque diferentes son as motivos que moven un e outro
personaxe. E ao seren
camiños diverxentes os que
eles seguen, non se pode falar
de reencontro, Isto é, folga dicilo, unha lectura subxectiva,
pero é a que me suxire esta
atractiva novela que se desenvolve na cidade e Vigo, baixo
a premente presenza do rebuldeiro voo das gaivotas.
Unha vez máis volve Manuel Veiga a ofrecernos un galego rico, áxil, claro e preciso,
que tanto se agradece nestes
tempos en que a maioría dos
nosos escritores viven baixo a
servidume –triste servidume–
dos correctores ortográficos e
morfolóxicos. Galego o seu,
pois, de verdade e non de
trampa. E sen medo ao emprego como é debido do dialectal
ou non común. Un respiro entre a mediocridade que nos invade. E que agora, ademais,
nos invade de fóra a dentro.
Estamos perdidiños.♦

Consenso entre os grupos
para a aprobación dun Decreto que regule o idioma do ensino

O galego será a lingua
na que se aprenda a ler e escribir
H. VIXANDE
A Consellaría de Educación
redactou un borrador de Decreto que negocian os grupos
políticos para cumprir o Plan
de Normalización Lingüística de novembro de 2004. Todos os partidos andan á procura dun consenso que implicará como mínimo que a metade do ensino sexa en galego.
O obxectivo é que conte co apoio
unánime de todos os grupos e que
se aprobe no vindeiro mes de
marzo. Este prazo facilitaría a difusión do seu contido entre a comunidade educativa e a súa aplicación do curso que vén. Con el,
deixaría de ser papel mollado o
Plano de Normalización aprobado tamén por unanimidade parlamentaria en novembro de 2004.
O borrador presentado pola
Consellaría de Educación cumpre estritamente os mínimos estabelecidos no Plano de Nornalización, a saber: un 33% da materias en galego na Educación Infantil e un 50% no resto do ensino non universitario.
O BNG presentou 31 propostas e reclama que o galego sexa a
lingua do 50% das materias en Infantil e o 70% en todo o ensino
non universitario, incluído o bacharelato. Ademais, demanda que
se garanta a aprendizaxe da lectoescritura en galego –é dicir, que
se aprenda a ler e escribir en galego–, que se potencien as equipas
de normalización e que se lles dote de máis poder, como indicou o
deputado nacionalista Manuel
Parga. “A base de iniciación da
lectura e escritura en galego pode
ser decisiva para rachar coa tendencia actual”, resumiu Parga.
O PSOE mantén unha liña paralela á Consellaría. Os socialistas
pretenden fuxir de calquera confrontación que xere polémica e
impida a súa aprobación unánime.
Do desexo da Consellaría de levar
a bo fin as negociacións para redactar o Decreto dá idea o feito de
que mantén mutismo absoluto no
proceso e négase a subministrarlle
aos medios de comunicación copias do borrador que lle presentou
aos partidos parlamentarios. “As
informacións que se difundiron
estes días non partiron de aquí”,
dixo unha portavoz de prensa da
Consellaría. De todos xeitos, esta
fonte non só non desmentiu que o
contido do borrador do Decreto
cumpra os mínimos do Plan de
Normalización, senón que de facto admitiu que era así.
O PP á baixa
O PP, pola súa banda, sitúase nos
mínimos do Plan de Normalización, cunha interpretación á baixa
do mesmo. A portavoz parlamentaria de ensino do Partido Popular,
Manuela López Besteiro, admitiu

PACO VILABARROS

unha posición do seu grupo a prol
do recorte do número de horas lectivas en galego respecto ao que
marca do Plano de Normalización,
aínda que matizou que o facía para evitar conflitos nos centros educativos. Deste xeito, a postura dos
populares é favorábel a que o galego teña máis relevancia no ensino,
pero non da forma que figura no
borrador. Esta formulación revela
unha actitude positiva no desenvolvemento do Decreto, aínda que

nas pasadas lexislaturas demostrou ser un fracaso, ao reducirse a
presenza do galego nas aulas.
En calquera caso, de momento
producíronse propostas dos grupos
e non hai vetos nin negativas de
ningún tipo. Este clima negociador
indica que todos os partidos teñen
a intención de que o Decreto conte
co apoio de todo o Parlamento.
Por outra banda, aínda que
Educación sitúase nunha posición
de estrito cumprimento do Plan de

Normalización de novembro de
2004, si admite a superación deses
mínimos, polo que hai posibilidades reais de que o uso do galego
finalmente estea en torno á metade das materias de toda a educación non universitaria. Ademais,
existe certo consenso en que haxa
un seguimento do Decreto na liña
do que xa contemplaba o Plano de
Normalización, que prevía que o
Parlamento coñecese a súa aplicación ano a ano.♦

As mobilizacións
variaron a posición da Consellaría
Inicialmente, a aplicación do
Plano de Normalización de 2004
levouno a Consellaría que preside Laura Sánchez Piñón a través
dun Plano Piloto de aplicación
na Educación Infantil. Esta iniciativa deixaba nas mans dos
centros a presentación dunha solicitude para implantar o galego
como lingua vehicular sempre e
cando houbese no mesmo colexio outra liña en castelán.
A proposta da Consellaría recolleu numerosas críticas. Acusárona de “timorata” e de pór
moitas “tachas” á implantación
do galego porque impuña gran
número condicións para sumarse

ao Plano Piloto. Entre as esixencias, figuraba que os centros debían presentar unha solicitude
ante a Consellaría que contase
coa aprobación previa do Consello Escolar. Ademais, debía haber polo menos dúas unidades
por curso. En consecuencia, a
iniciativa apenas conseguiu que
houbese un número significativo
de centros interesados en sumarse ao Plano Piloto.
Unha das entidades que se
enfrontou á Consellaría de Educación foi a Mesa pola Normalización Lingüística. A noticia do
novo Decreto que negocia a Xunta cos grupos políticos interpre-

touno a Mesa como unha resposta ás súas mobilizacións, en concreto á folga estudantil que convocaron as Mocidades pola Normalización Lingüística o oito de
novembro, que resultou un éxito
e da que a propia Consellaría admitiu un seguimento do 44%.
Nas súas reclamacións, a
Mesa esixe que se cumpra un
tratado internacional asinado
por España que protexe as linguas minorizadas e que garante
que estas deben ser vehiculares
no ensino. Ademais, pide mecanismos para garantir o cumprimento do Decreto, así como para verificar a súa aplicación.♦
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Georgie
Dann na túa
cama?
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

televisión vasca elabora
pequenas
representacións
satíricas, moi libres, que
despois circulan pola rede.
Nunha vese dous amantes deitados que buscan nerviosamente un condón na mesa de noite.
Nese momento entran un bispo
e dúas monxas, disfrazados de
King África, sinálanos e
rompen a cantar: “es un pecaado mortal... mortal!”. A alucinada parella logra reaccionar e
bérralles que fóra, dicindo que
só faltaba agora que aparecese
o Georgie Dann. Entón a estrela dos veráns incorpórase por
entre os dous, que están sentados na cama, e con dúas maracas arranca a cantar ao ritmo
de El chiringuito: “no te lo
pongas, no te lo pongas, no te
lo pongas ¡el capuchón!”.
Na nova Lei de Dereito
Civil de Galiza, aprobada por
unanimidade, considérase que
dúas persoas que levan máis
dun ano convivindo teñen unha relación marital análoga á
dun matrimonio. Esa vinculación pode acreditarse por medio da inscrición no rexistro,
ou por calquera outro medio
admisíbel en dereito.
Déitaste monárquico e érgueste republicano. Decides
vivir nunha unión libre (que
aínda cantan os poetas), vaste vivir cunha muller porque
vos peta e dávos a gana, e
unha mañá les no xornal que
a túa relación está sometida a
unha norma legal e que se no
futuro a veciña do quinto
acredita que viviades xuntos,
aparecen dereitos de herdanza, usufruto, e lexítima.
Cómpre lembrarlles aos
protectores das vidas alleas,
empeñados en facernos felices,
neste caso aos membros do
parlamento galego, que a cousa non é así senón ao revés. As
unións libres estabelécense entre persoas libres que non queremos regulación ningunha.
Que non desexamos
derivacións legais do noso xeito de vivir. Punto final. Se
alguén quere outra cousa debe
casar ou rexistrarse. O demais
son trangalladas de pésimos lexisladores que non saben por
onde andan e que como
sempre non consultan a quen
sabe (a catedrática de dereito
civil da Universidade de
Santiago asesora en temas de
familia a Generalitat, mentres
estes tocan de ouvido).
Souben onte que sen querelo vivo nunha relación igual á
dun matrimonio e que o meu
patrimonio está vinculado á miña compañeira, e o dela a min.
Din que debemos ir ao notario
para facer capitulacións.
Despois desta estulticia, por que
non capitulan eles e van para a
casa? Son como Georgie Dann,
métensevos na cama e fanvos
felices por narices.♦

Francisco Díaz-Fierros
‘Non temos aínda unha conciencia colectiva
que valore a paisaxe’
PERFECTO CONDE

Catedrático de Edafoloxía e Química Agricola da Universidade de Santiago, Francisco Díaz-Fierros Viqueira
(Vilagarcía de Arousa, 1941) é dos que teñen claro que os problemas ambientais lles afectan a todo o mundo,
pero cada sociedade e cada cultura reaccionan ante eles de xeito dieferente. Hai pouco publicou, con esta perspectiva, un libro que xa é de cabeceira para expertos e interesados, A cuestión ambiental galega (Galaxia).

P. CONDE

Vostede tivo a delicadeza de
adicarme o seu último libro
“na lembranza de moitas andanzas na defensa do que aínda
fica da nosa identidade” e, xa
que logo, eu pregúntolle: que
vai quedar do noso territorio?
No que é o máis tradicional
non sei se quedarán as zonas de
Lugo e Ourense nada máis, porque a beiramar é a que se vai estragar. Eu non sei se se vai chegar a tempo para salvar o máis
xenuíno que temos na nosa beiramar porque as rías baixas, dalgunha maneira, xa están case
perdidas. As zonas de Muros,
Carnota, até Fisterra, aínda se
salvan, pero xa están en perigo.
Porque na Mariña luguesa
xa ve por onde van as cousas.
Eu afirmo que de momento a
nosa paisaxe, por falar dela como
un dos elementos da identidade
canónica, é a paisaxe que rematou
máis ou menos a finais do XVIII e
principos do XIX, cado se construíu o espazo agrario, e que dalgunha maneira estamos vivindo
un pouco desa memoria. A cuestión é saber se vai haber unha renovación. Pode haber unha nova

paisaxe que cree identidade? E
non estou pensando non eucaliptos. Probabelmente, este sería un
dos debates importantes porque
aínda estamos mirando moito cara
a atrás e, de feito, cando estudamos un pouco a historia da paisaxe de Galiza, se non quedamos no
que eu lle chamo paisaxe canónica, houbo moita evolución. O que
é a paisaxe de Galiza cambiou
moito. De non ter case bosque pasamos a ter moito bosque. Os cultivos eran quizais outra cosa. As
relacións co espazo tamén eran
outras. Houbo unha evolución e o
que nos queda a nós está aí. Un
dos debates que temos que facer é
o de ver como podemos gañar o
futuro cunha certa evolución que
non deturpe a nosa identidade.
Tamén é novo o concepto
de conciencia crítica da paisaxe. O ecoloxismo, etc.
O ecoloxismo si. O sentimento
da paisaxe é anterior. Foise gañando pouco e pouco a partir do século XIX e mesmo despois polo turismo que trouxo. Eu falo un pouco do turismo tamén como unha
fonte de referencias culturais moi
de elite, con Mondariz e todo isto,

que logo se foi espallando. Xa Ramón Otero Pedrayo protestaba algo por unha paisaxe demasiado estereotipada, que era a paisaxe das
rías. El defendía a paisaxe do interior. A dos invernos. Naqueles
tempos a Galiza que se vendía,
que aínda segue a venderse agora,
era a paisaxe das rías baixas e do
verán. Á parte diso, é aínda moito
máis importante e esencial a paisaxe dos invernos, a paisaxe do interior. Xa na década do 1920 había
un debate interesante. Foise gañando en conciencia e profundidade, en afinar de cara a onde estaban os nosos obxectivos nese sentido, e, por suposto, cando entra
toda a ecoloxía e toda a racionalidade científica para darlle peso ao
que sentimentalmente xa estabamos valorando abriuse unha nova
xeira moito máis consolidada porque se pasou a traballar dende dúas frontes, a cientifíco-técnica e a
sentimental-cultural.
Estase a esaxerar cando,
xornalística ou politicamente,
se fala de “marbellización” da
costa galega?
Como imaxe eu creo que está
ben. Como marca para falar dun

problema, imos dicir como titular, pode valer. Como algo xa con
datos moi exactos, non, porque a
densidade da poboación de Marbella non é a que hai aquí. Non
hai unha realidade xeográfica
equiparábel, pero como metáfora
pode funcionar perfectamente.
Cales son os puntos máis
críticos dese fenómeno de
“marbellización”?
Hai dous que quedaron moi
claros este ano Un deles é, evidentemente, a paisaxe. Por unha
parte, a paisaxe de construír nun
terreo que debería ser preservado.
Se agora para ver o mar tes que
apartar catro casas para chegar á
beira xa estás perdendo o que é
máis consubstancial da visión do
mar, que sempre foi aberta. Os
500 metros dos que se fala agora,
polo menos pódenche permitir un
pouco esta panorámica. Por outra
parte, a tipoloxía das construcións
non responde en absoluto a nada
noso. En terceiro lugar, os problemas que se están producindo agora coas cheas. Estase construíndo
sen ter un mínimo de precoupoación e eu diría case que até de coContinúa na páxina seguinte
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ñecemento. Houbo toda unha serie de malas intervencións dende
o punto de vista urbanístico, forestal, etc. que nos levou á situación imprevisíbel de agora.
E, por se for pouco, chegaron os incendios.
Os incendios sempre influén
negativamente, máis ou menos,
pero sempre. Incrementan as enxurradas e están influíndo sempre negativamente neste problema. Ao mellor o desencadeante
definitivo sexa unha urbanización desaprensiva, pero é ir contra do sentido común negar a influencia dos incendios.
Unha das consecuencias,
ademais, é a erosión. Pode ser
grave?
A perda de miles de milleiros
de toneladas de terra é unha perda moi importante. Ás veces
pénsase que o solo de Galiza é
un solo magnífico. O solo bo,
que se poda dicir que é de primeira, é só o 7 por cento da superficie. Aquí hai moitísimo solo
que é de pouca fondura e coa tera que se lle vaia sacando vaise
afondando máis nese problema.
Vaise deixando aínda máis cativo o espesor produtivo dese solo.
A erosión produce dous problemas: perda de utilidade do solo e
que todo o que marcha del vai
parar aos ríos e ás rías.
E que consecuencias terá
todo iso?
Primeiro, que se o ano que vén
chove, todo o mundo se esquece
deste ano. Eu levo 30 anos traballando con este tema e seino por
experiencia. En 1989 tamén houbo
moita problemática e moita chamada de atención e tal. En 1990,
máis ou menos, non houbo incendios e xa todo o mundo se esqueceu. Eu creo que, se non volve haber un verán seco como foi o pasado, todo o mundo dirá que se
traballou moi ben e que xa pasou o
problema. Pero estes problemas
son acumulativos. O problema da
erosión non é insidioso porque
non son aparentes nin inmediatos
os seus efectos, como poden ser os
das cheas, pero pouco e pouco van
facendo efecto. Eu sei da tese dun
xeógrafo que comparou as fotografías aéreas do 1950 coas do
1980, nas montañas que separan
as provincias de Pontevedra e Ourense, a zona do Candal, e viu que
había un incremento das rochas.
Neses 20 ou 30 anos houbo un incremento do 15 ou 20 por cento da
zona de rochas, e unha rocha aínda que nos pareza un pouco estraño é o deserto porque o deserto é
onde non medra nada.
Non quero ser apocalíptico,
pero temos enriba de nós tamén o cambio climático.
Xa é algo evidente. Xa está
aquí no sentido de que se incrementa a temperatura. No Observatorio da Coruña xa temos detectado un incremento tan importante ou máis que na área nosa do sudeste europeo. E tamén,
aínda que non é tan claro pero
parece que vai nese camiño, as
chuvias, sen cambiar o total do
ano, están diminuíndo nos veráns e concentrándose nos invernos Con isto hai dous problemas
engadidos, a seca e as cheas que
poden virnos da auga.
Moitos políticos, como Al Gore, nos EE UU, cambiaron a súa
mirada sobre o cambio climático.
É fundamental que estes homes mediaticos, que teñen unha

capacidade de convocatoria moi
importante, vaian construíndo outras utopías alternativas coas que
se poida traballar. Supoño que as
xeracións dos nosos fillos e, sobre
todo, as dos nosos netos, actuarán
con moita máis incidencia porque
a nosa é unha xeración, non digo
que perdida, pero si máis consciente na práctica do que temos
que facer. O futuro vai apertar e
obrigar a tomar medidas bastante
máis serias. Hai 10 anos non había o clima de preocupación e de
medidas que se están tomando
agora. Nin sequera se tomaba en
serio o cambio climático. Agora é
unha medida que mesmo dende
os EE UU se toma en serio. O que
pasa é que hai poderes e forzas
económicas que empurran noutro
sentido. Estamos nunha situación
crítica e hai que facer algo. Outra

cousa é que os poderes fácticos
miren para outro ladoo durante
demasiado tempo.
Tamén os medios de agresión do ambiente son máis potentes. Hoxe, cunha escavadora bótase abaixo un monte en
pouco tempo. Non houbo no
pasado prácticas mellor conciliadas coa natureza?
Home, no mundo da actividade agraria ou da extracción
pesqueira, máis agresivas non
foron do que son agora. A potencia que temos hoxe de agredir o
ambiente é inédita. O que pasa é
que sempre houbo problemas
ecolóxicos. Houbo dúas épocas.
A do neolítico, en relación coa
agricultura, coa que empezan os
problemas da erosión. A xente,
cando empezou a efrontarse con
eles, tamén empezou a tomar

medidas. Os aterramentos e todo
ese tipo de cousas, que son medidas de conservación. Logo,
cando a revolución industrial
houbo outro revulsivo importante e tamén se empezou a tomar
unha certa actitude de conservación. Agora estamos na terceira
xeira de ataque duro e aínda non
se sabe ben por onde imos saír.
De repente, se cadra a mesma
potencia que temos para destruír
podémola endereitar e aproveitala para construír, aínda que eu teño as miñas dúbidas.
En relación co mundo que
nos arrodea, os galegos somos
mellores ou peores en materia
de respecto á natureza?
Na cuestión de gases con
efecto invernadoiro todos sabemos que Endesa e Meirama, sobre todo Endesa, son fábricas

A NOSA TERRA

que están en moi boa posición de
contaminar. En España Endesa é
a primeira contaminadora nese
sentido e, a nivel europeo, está
nun ranking bo, polo malo que é.
Dende o punto de vista agrario,
non somos tan contaminadores
como ás veces parece porque a
contaminación agraria depende
dos estercos e dos pesticidas e a
contaminación dos solos e das
augas é inferior. Nisto estamos
nun nivel entre moderado e baixo de contaminación se o comparamos co conxunto da Europa
occidental. No que é a destrución
da paisaxe, coido que tamén estamos nunha boa posición, enténdase a retranca. Somos pouco
coidadosos neste sentido e estragamos moito a paisaxe e non temos aínda unha conciencia colectiva que valore a paisaxe.♦
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Para beneficiar a planta que a distribuidora de gas vai construír en Xixón

O Estado conséntelle a ENAGAS
que afogue REGANOSA
H. VIXANDE
O Estado pretende consentir
que o xestor do sistema gasístico español, Enagás, afogue a
capacidade de subministración
da regasificadora de Ferrol,
Reganosa, e que non lle permita usar o seu gasoduto para
transportar a súa produción.
A Empresa Nacional de Gas,
Enagás, é a propietaria de numerosas plantas de regasificación no Estado pero ademais actúa como xestora do sistema de
transporte de gas a través da súa
rede de gasodutos. Para o director xeral de Industria, Enerxía e
Minas da Xunta, Anxo Calvo,
esa empresa “actúa como xuíz e
parte na defensa dos seus intereses”. O principal afectado, a
planta galega Reganosa, que
pertence ao Grupo Toxeiro [propietario dos supermercados Gadis], ademais de Endesa, Fenosa, a Xunta, Sonatrach e varias
entidades financeiras galegas.
A negativa de Enagás a que
Reganosa empregue o seu gasoduto para vender o seu gas rebaixa á metade a capacidade
operativa da planta galega. A
Consellaría de Innovación e Industria reclamoulle ao Ministerio de Industria que Enagás proceda a desdobrar o gasoduto
troncal de Galiza e ampliar a rede cara a Mariña e a Costa da
Morte, ademais de levar un gasoduto até o Bierzo. A ampliación e construción destas infraestruturas permitiría dar saída ao
excedente de Reganosa, solucionar os problemas de saturación
do gasoduto troncal de Galiza e
subministrar gas á central de ciclo combinado que se constrúe
en Compostilla, o Bierzo.
A resposta de Enagás ás pretensións de Reganosa foi asegurar que o problema da planta galega é que foi concibida para
fornecer unicamente as centrais
de ciclo combinado nas Pontes
e en Sabón e que unha das tres
previstas non se está a construír,
o que lle deixaría un excedente
ao que lle quer dar saída.
A Consellaría de Innovación respondeu os argumentos
de Enagás lembrando que o
propio Estado atendera a petición da Administración galega
de recoñecer un aumento na
produción de Reganosa desde
322.000 metros cúbicos deica
412.800 metros cúbicos. “Ademais, hai outro dato: a regasificadora proxectada para o Musel
[porto de Xixón] prevé unha
produción de 800.000 metros
cúbicos, o dobre da de Reganosa, pero Enagás non protesta; a
razón é que a propia Enagás a
promotora e propietaria desa
planta de Xixón”, indicou o director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Anxo Calvo.

Planta de REGANOSA en Ferrol.

Planta estratéxica
Por outra banda, Reganosa ten
compromisos comerciais que
atender e para os que necesita
que o acceso á rede de gasodutos sexa en igualdade de condicións para todos os operadores,
non só o xestor da rede.
Sobordada a capacidade de
vaporización de gas de Reganosa
–por riba do previsto inicialmente
e sen relación coa sorte que corran as plantas de ciclo combinado nas Pontes e Sabón–, a regasificadora de Ferrol é vital para ga-

rantir a estabilidade do sistema
enerxético galego porque implica
a diversificación de riscos. “Non
podemos poñer todos os ovos na
mesma cesta”, indicou o director
xeral de Industria. En efecto, fóra
das enerxías alternativas, a xeración enerxética galega non pode
concentrarse unicamente no carbón porque unha crise na súa extracción podería condicionar seriamente a produción do país. O
gas sería a alternativa ao carbón
e unha segunda pata dentro das
fontes tradicionais de enerxía,
por iso a de Reganosa é unha

planta estratéxica para Galiza.
Ademais, Reganosa conta entre os accionistas con Sonatrach,
empresa alxeriana explotadora de
xacementos de gas. A participación de Sonactrach en Reganosa cun 10% das accións é unha garantía que asegura o fornecemento
de combustíbel para a planta vaporizadora galega. Cómpre ter en
conta que o mercado mundial de
gas é moi volátil e está moi condicionado polas prácticas de acaparación nas que incorren os EE UU.
Das convulsións neste mercado dá
idea o feito de que os barcos ga-

seiros subhastan a súa carga cando
están en ruta, dada a elevada demanda que existe. Aí é onde xoga
un papel relevante Sonatrach, que
como socia de Reganosa avala uns
contratos que garanten a subministración á marxe dos movementos
mundiais nesta enerxía.
En realidade, a planta de Reganosa racha o esquema estatal
de subministración de gas e introduce un novo operador que
Enagás quere limitar unicamente aos ciclos combinados de Sabón e As Pontes para relegar os
seus competidores.♦

Madrid tampouco quere máis parques eólicos galegos
O Ministerio de Industria non
quere unha Galiza con independencia enerxética e a tentativa de limitación dos parques
eólicos é outra proba. Un Decreto en elaboración pretende
subtraerlle á Xunta as súas
competencias na materia e impedirlle autorizar máis xeración de enerxía eólica. É o segundo intento nesta materia.
O Decreto de Retribucións
das enerxías renovábeis que prepara o Ministerio de Industria e
que determina as primas económicas vía prezos coas que se premian estas alternativas, pretende
instaurar un rexistro estatal de
demandantes de centrais de enerxías alternativas que sería previo
ás autorizacións que desen as
Comunidades autónomas. Deste
xeito, o Ministerio quedaría coa
capacidade de non permitir o rexistro de novos proxectos de parques eólicos e con iso deixaría
sen efecto da autorización posterior da Xunta porque non habería
proxectos rexistrados.

Con esta medida, o Ministerio de Industria impediría novos
parques eólicos galegos para
beneficiar outros situados noutras Comunidades autónomas.
A razón é que non quere permitir o desvío cara o noso país as
primas de produción de enerxías alternativas, que no caso da
eólica son moi elevadas.
Galiza é o país do Estado
con máis vento, máis constancia
do vento e máis xeradores e potencia instaladas. Hai, ademais,
proxectos para incrementar a
potencia a través de novos parques e ampliación da potencia
dos xa existentes. Esta enerxía,
que se desenvolveu de forma
natural en Galiza, é un obxectivo doutras Comunidades autónomas porque, aínda que neses
casos non sería viábel, as primas
de produción son tan elevadas
que a fan rendíbel. “Por iso o
Estado pretende impedirnos
producir máis, para fomentar a
produción doutras Comunidades autónomas e que non se

transfiran a Galiza a maioría dos
cartos das primas de produción”, aclarou o director xeral
de Industria, Anxo Calvo.
Este Decreto, cuxo período
de alegacións foi moi curto para
impedir que as Comunidades
autónomas presentasen alternativas, é o segundo intento de limitar a produción eólica galega.
Con anterioridade, o Estado elaborou unha lista de potencia
máxima instalada a autorizar
que invadía as competencias de
Galiza e que mesmo a deixaba
por debaixo da capacidade actual de xeración eólica no noso
país. Ningunha Comunidade
autónoma aceptou esta intromisión e a tentativa fracasou, aínda
que no caso de Galiza o Ministerio tratou de argumentar que
non hai capacidade de evacuación da potencia proxectada. A
resposta da Xunta foi demandarlle a Rede Eléctrica a construción de novas liñas de transporte de alta tensión, xa que esta compañía pública é a propie-

taria da rede de alta tensión. “Se
se necesitan infraestruturas, que
as constrúan”, dixo Anxo Calvo. Liñas novas son necesarias
con enerxía eólica ou sen ela, xa
que as centrais de ciclo combinado que van entrar en funcionamento implican incrementar
a potencia en 1.170 megavatios
–a central de carbón das Pontes
produce 1.400 megavatios
En realidade, as potencias
eólicas demandadas polo conxunto das Comunidades suman
38.000 megavatios, fronte as
24.000 que desexa o Estado,
mais as limitacións que pretende o Ministerio non obedecen
a criterios técnicos. A Xunta
pediulle ao Estado agardar a
2008 para ver cales son as Comunidades autónomas con verdadeiro interese no desenvolvemento da enerxía eólica. Isto
sería verificábel analizando a
execución dos seus proxectos.
Unha vez chegado ese momento, proceder á ordenación do
sector usando datos reais.♦
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25 ANOS DE PARLAMENTO

Lola la piconera
PERFECTO CONDE
Nos anos do franquismo de
máis pan duro, en 1951 concretamente, Luís Lucía dirixíu, con
Juanita Reina de actriz protagonista, unha película que logo tivo segunda versión para TVE,
feita por Fernando García de la
Rosa, con Rocío Jurado e outros intérpretes. Chamábamse
Lola la Piconera e baseábase
nunha chorimicada de José María Pemán titulada Cuando las
Cortes de Cádiz. Durante a invasión napoleónica, naquela
fermosísima cidade andaluza,
unha cantaora flamenca paseaba polas rúas a súa arte mentres
ocultaba o gran segredo do seu
corazón porque estaba enamorada dun oficial franchute. Iso
hoxe non daría nin para un culebrón venezolano.
Pois moito me temo que non
ha faltar quen vexa agora na
presidenta do Parlamento, Dolores Vilariño, unha nova Piconera. Iso si, galega e de Xinzo
de Limia. A xulgar polas caras
de moitos deputados e polos
acenos dalgúns dos convidados,
o espectáculo –que iso é o que
foi– que montou esta semana
no pazo do Hórreo para rematar
a conmemoración dos 25 anos
parlamentarios de Galiza, halle
acabar traendo máis dunha dor
de cabeza e ben sei que algúns
dos que lle chamaban Lola a secas vanlle chamar agora Lola la
Piconera.
Polo que me contan a golpe
de talón, a presidenta socialista
organizou un sarao galaico-andaluz que a min, que son vello
afeccionado ao cante hondo (léase jondo), moito me teria gustado disfrutar del se mo presentaran desprovisto de fondo e
formas da política. Entre outras
cousas, porque nel participou un
boísimo guitarrista, CuchúsPimentel, que é fillo dun amigo de
cerne e antigo profesor.E con el,
artistas de tanta valía como o
andaluz Niño Josele ou os galegos Delio Domínguez e Suso
Vaamonde.
Home, non é que sexa para
botar o berro de Abrahán (o que
lle botaron a el cando ía matar o
pequeno), pero acaso pensaba a
presidenta do Parlamento que
os actos do martes se podían organizar como se fora unha
quermese á beira do río do esquecemento?
Algo lle está fallando a Dolores Villarino no seu paso pola
presidencia do Parlamento. Hai
quen di que non está ben aconsellada. Tamén están os que
opinan que Lola se tén convertido nunha especie de Margaret
Thatcher de andar pola casa que
non fai moito caso do que lle
din. Cando non é un ramalazo
de autoritarismo que alporiza
aos do PP é unha floklorada que
solivianta os do Bloque. Desta
vez, nin estou seguro de que se
teña tirado á psicina co flotador
de todos os do seu partido. Cando non é unha estrofa de Pondal
que lle cae do Himno Galego,

resultan ser varios quilómetros
de neón que se lle colgan das
paredes da antiga facultade de
Veterinaria.
Debe ser difícil poñernos a
todos de acordo, pero algo ha ter
que facer a miña amiga Lola para que se empece a falar do Parlamento con máis tiutlares de política que de sociedade. Xa me
entenden, sociedade, o que antes
eran sucesos.♦

A.G.N.
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‘O

Diálogo
e memoria
CARLOS AYMERICH
Neste ano da memoria, comemoramos os primeiros 25
anos do parlamento de Galiza, da asemblea onde está representada a soberanía do noso pobo.
Escollemos o “diálogo” como palabra de orde destas
celebracións. Percorremos as principais cidades da nación dándolle contidos e valores ao diálogo. O diálogo da
lingua, o diálogo da cultura, o diálogo da sustentabilidade… e máis tamén o diálogo coa memoria. Porque o diálogo, como o consenso, son apenas instrumentos. E cómpre ir alén da forma, cómprenos ir ao fondo das cousas.
Porque sen palabras, o diálogo non é posíbel. E sen valores que transmitir, as palabras non nos din nada.
Estamos nun momento de encrucillada. No ano da
memoria descubrimos que a transición que algúns seguen
a considerar modélica construíuse sobre un gran silencio.
Xusto o contrario da palabra que agora reivindicamos.
Que o consenso, o gran valor daquela, asentaba sobre o
esquecemento. E o esquecemento, como nos lembra
Claudio Magris, non é apenas inimigo da memoria: o esquecimento é, sobre todo, inimigo da verdade. E sobre a
impostura a democracia non pode asentar solidamente.
Sen sabermos de onde vimos malamente poderemos decidir a onde queremos ir. Dito doutro xeito: sen axustarmos as contas coa nosa historia –e non só cos feitos, mais
tamén cun relato colectivo onde todos nos recoñezamos–
é imposíbel construír o proxecto social, o proxecto nacional, do que tan precisada está Galiza.

O esquecemento, a negadade sobre a que vaiamos
diálogo da lingua, o diálogo construír Galiza. Por iso eles
ción da memoria, non é apenas
unha grande inxustiza para cocoidáronse ben, cando tiveron
da cultura, o diálogo
as vítimas e máis tamén para
ocasión, de reivindicar e de
con nós propios. Porque o eshonrar a súa memoria e os
da
sustentabilidade…
quecemento non só nos condeseus mitos particulares: eis o
na á indignidade recorrente,
Decreto de Humanidades, eis
e máis tamén o diálogo
talmente coma se cuspísemos
a unidade indestrutíbel, eis os
coa memoria. Porque o diálogo, nomes de rúas e de hospitais
contra o vento, de escoitar
apoloxías do franquismo ou da
que seguen homenaxeando a
como o consenso, son apenas
ditadura pinochetista. Non, o
ditadores e golpistas, eis as súesquecemento é algo máis ca
as xestas imperiais… E por iso
instrumentos”
iso. Ao menos para os que
seguen a reclamar a vixencia
concibimos a política como un
do pacto constitucional e do
exercicio permanente de transconsenso da transición, pacto
formación positiva da realidade, o esquecemento, o silen- e consenso logrados baixo ameaza militar e que, eles sácio, é tamén, e sobre todo, un grave erro político. Porque beno ben, sonlles claramente beneficiosos. Mais conveñanos priva de referencias sólidas, políticas e éticas, negan- mos en que estes mitos, estes pactos e estes consensos non
do a nosa identidade e desconectándonos da tradición e son, precisamente, referencias e valores válidos para a Gados valores que lle dan forza e sentido ao noso traballo. Ao liza máis libre e máis xusta que queremos construír.
fin, o silencio e o esquecemento do pasado axuda a crear
Estamos nun cruzamento de camiños e hai que escoos consensos pasivos que favorecen os autoritarismos. ller. Escoller sobre que tradición e sobre que valores queNon é por acaso que a reacción berlusconiana en Italia des- remos construír os alicerces do noso futuro. E penso que
cansase na negación dos valores antifascistas sobre os que podemos felicitarnos porque alguén deu últimamente
se fundou a República despois da Segunda Guerra Mun- cunha boa alternativa: todos nos podemos recoñecer na
dial. Tampouco que baixo o goberno de José María Aznar tradición galeguista. Porque con efecto esa é unha fonte
o consenso antinacionalista entre PP e PSOE descansase limpa á que acudirmos na procura de referencias, na prona ocultación dunha tradición de loita común entre a es- cura de memoria. Nesa tradición, insubornabelmente dequerda estatal e o nacionalismo contra a ditadura e pola de- mocrática e comprometida coas maiorías sociais, temos
mocracia e derivase, ao fin, nunha reacción política xene- palabras e valores válidos, tixolos axeitados para consralizada tamén nos planos social e democrático, reacción truírmos a casa común. Palabras como nación, lingua, lique aínda pervive no dominio conservador da xudicatura e berdade, igualdade, xustiza… valores de fraternidade, de
doutros relevantes espazos de poder estatal. Negar a me- resistencia, de coherencia, de compromiso e de sacrificio.
moria é esquecer as leccións da historia e, de entre elas,
Palabras e valores urxentes e modernos que, para alén
unha principal: que a negación da pluralidade nacional, de serviren para construír un Estatuto, farannos conectar
cultural e lingüística é, no Estado español, preludio e sinó- outravolta co noso pobo. Un pobo farto da cháchara e de
nimo de involución política e social.
lugares comúns descomprometidos e ávido, polo menos
O PP é ben consciente do que está en xogo. Non é ape- eu así o sinto, de discursos e de accións veraces, fortes e
nas arqueoloxía política ou forense. É unha loita pola he- coherentes. Velaquí un bon propósito para os próximos
xemonía social e política e, en sentido amplo, pola identi- 25 anos do parlamento de Galiza.♦

Lugo
Os políticos lucenses andan ás
voltas co patrimonio, tanto de
seu como dos organismos que rexen. E é que agora, logo das actuacións de Marbella, todos semellan empeñados en mostrarse
transparentes nas contas, en demostrar que, antes ca nada, sun
uns sufridos entregados á causa
política que defenden. Sen máis.
Mais en Lugo non semella ser
así. Hai uns días, por exemplo, o
candidato do BNG á alcaldía da
capital, Xosé Anxo Laxe, anunciaba que ía facer público o seu
patrimonio para garantir así a máxima transparencia e honestidade
se acada o goberno, ao tempo que
lles lanzaba unha invitación aos
seus contrincantes, o actual alcalde, que opta a repetir no posto,
Xosé López Orozco, e o candidato do PP e tamén ex alcalde de
Lugo, Xoaquín García Díez.
A pesar diso, ambos os candidatos responderon decontado e
con indiferenza a esta proposta
pois consideran que o seu patrimonio está xa sometido a control e
polo tanto, suficientemente fiscalizado. Deste xeito, Orozco matizou
que o seu patrimonio está no rexistro de intereses do Concello aínda
que tamén aclara que non tería
problema en ensinar a súa declaración da renta se alguén o pide.
Pola súa banda o alcaldábel
do PP, García Díez opinou que os
cidadáns non necesitan deste tipo
de xestos e máis nunha cidade coma Lugo, onde todos se coñecen,
aínda que clarexou que se accede
á alcaldía, fará unha declaración
de bens baixo notario que custodiará o secretario do Concello.
Así están as cousas na capital
cando o Bloque salienta que o
fiscal do Tribunal de Contas investigará a xestión do concello
de Barreiros, no que recentemen-

Patrimonios
ANTÓN GRANDE

Transparencia nas contas. Esa parece a consigna dos candidatos ás municipais, conscientes de que nos vindeiros comicios se debate sobre todo a corrupción urbanística.
te foron suspendidas todas as licenzas de construción, apuntando os nacionalistas que o Tribunal xa reclamou datos ao Consello de Contas.

Guisa e Napo

Non é da mesma opinión o
alcalde desta localidade mariñana, Alfonso Fuente Parga,
que desmentiu que o Consello
de Contas abrise unha investiUXÍA E BRAIS

gación sobre as irregularidades
contábeis deste concello ou polo menos, que non se recibiu de
momento ningunha comunicación.

Neste senso, Fuente afirma
que en Barreiros non se está producindo ningunha ilegalidade
contábel e lembra que as recomendacións do Consello de Contas refirense a un periodo de
tempo no que non era aínda alcalde, senón un concelleiro máis
do equipo de goberno.
Como se ve, cando de diñeiro se fala, case todo o mundo se
escaquea e larga pelotas fóra e é
que cartos e transparencia non
semella que fagan boas migas, e
menos nos tempos que corren.♦

Subliñado

Aniversario
LOIS DIÉGUEZ
O Parlamento de Galiza cumpre 25 anos. Isto quere dicir que somos
25 anos máis vellos. Que os que naceron naquel 1981 teñen hoxe
25 anos tamén. 25 anos coas mesmas leis maiores, coa mesma actuación, mais vernizada de sorrisos. Todo envellece, e as leis son as
primeiras en facelo. Seguimos vivos para ser outra vez rebeldes e
non deixar que a monotonía e o interese en manter os vellos tempos nos sepulten. Daquela fixémolo tamén. Bautista e Claudio, e
mais nós. Pasámolo mal. Todo un ano a traballar por un Regulamento da Cámara no que os de Madrid teimaron en introducir, a través dos seus mandados aquí, a obrigatoriedade de ter que xurar a
Constitución e o Estatuto para exercer de deputados. Un mandato
moral metido a calzador na esfera política das nosas ilusións. Bautista sempre dicía que por esa regra de tres teriamos tamén que xurar o Código Penal, ou o Civil, ou o da Circulación. Aquilo foi unha cafrada dos partidos españolistas. E quitáronnos os dereitos parlamentarios. Así que, meus señores deputados, Presidenta, Presidente, portavoces… todo iso de consenso, diálogo, avance, excelencias do Estatuto e da democracia, non é certo, pois o Parlamento naceu con esta ferida ditatorial, botando a xente que pedía precisamente respecto ao pensamento de cada un: á democracia, pois. A
hipocresía é hoxe a arma dos mesmos que, de poder, repetirían a cafrada con todos os deputados nacionalistas que a xente meteu nese
Parlamento. Pero hai que disimulalo, non si? E embebedarse de frases feitas e repetidas que xa ninguén cre. 25 aniversario en democracia. Será certo, iso? No novo Estatuto o veremos.♦
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De Momán a Parga instalaron tubos de lata sendo conselleiro Núñez Feixóo

Por que se afunden as estradas galegas?
A. EIRÉ
Cuestión de diñeiro. Nin máis
nin menos. Esta é a explicación
dada por profesionais vinculados á construción de obras públicas para explicar o afundimento de estradas galegas. O
cambio de tubos de formigón
por tubos de lata, descuberto
logo do corte da vía rápida do
Salnés, é unicamente un dos
síntomas dos cambios de proxecto. Os tubos de latón tamén
se instalaron na estrada Momán-Parga, na Terra Cha,
construída por unha UTE cando era Alberto Núñez Feixóo
conselleiro de Obras Públicas.
Moitas das obras públicas galegas estaban adxudicadas de antemán á empresa preferida da
Administración. Para que non
existisen problemas posteriores
certas obras foron concedidas
cunha licitación á baixa de perto
do 20%. Non hai máis que facer
un repaso desas obras. Pero, para
que as empresas adxudicatarias
non perdesen diñeiro, estabelecíase por parte da administración o
compromiso de “modificar o
proxecto por ampliación”. Tratábase de compensar así esa licitación á baixa. Nesas modificacións é cando se inclúe os cambios dos tubos de formigón por
outros de lata. Pero realízanse
aínda máis modificacións que
danan seriamente a calidade das
obras. Por iso o seu rápido deterioro en moitos casos. Así explican diversos profesionais das
obras públicas os afundimentos e
o deterioro das estradas galegas.
Algún deles foi inspector de
obras. Outros tiveron postos de
responsabilidade na construción
dalgunha das estradas agora en
cuestión. Todos piden manter o
anonimato por “cuestións lóxicas”. Con algúns inspeccionamos as obras deterioradas.
“A rapidez na execución das
obras non é o que leva a que se instalen tubos de latón na vez dos de
formigón, como andan a dicir. O
importante é o prezo. Os tubos instalados na estrada do Salnés son
un 40% máis baratos que os que
aparecían no proxecto”. Así se ex-

Vía de alta capacidade do Morrazo.

presaba un capataz de estradas con
moitos anos de experiencia.
O noso interlocutor tamén
aclara que “os tubos de latón hainos de catro calidades. Os máis caros son os italianos. Eses poderían
ser comparábeis aos de formigón,
teñen a mesma resistencia, pero
non é o caso, non hai máis que ver
como se enferruxaron todos”.
Un soldador especialista neste tipo de obras, que traballou
bastante tempo na autovía da
Plata, afirma que “moitos problemas veñen por soldar mal
eses tubos. Hai empresas que
non teñen soldadores cualificados e por iso se estragan os tubos
moi pronto. Para certas obras financiadas pola UE, os soldadores temos que ter unha certificación especial. Polo que eu sei
non a pide ningunha empresa de
Galiza. De Portugal si que me teñen chamado en moitas obras”.
Proxectos que non se cumpren
Un capataz que traballou para a
Deputación de Lugo nas estradas

AGN

comenta que o problema non só
“está na calidade dos tubos, senón en como se asentan”.
Para que queden ao xeito “é
preciso buscar unha base sólida,
sacando toda a terra vexetal para
que non se fundan e rachen. Logo botarlles xabre é, por último,
formigón. Vin asentar algúns na
cima dunha lama e sen formigón.
Así non poden aguantar”, explica este capataz agora retirado.
Aí é onde comezarían a aforrar
diñeiro as empresas construtoras.
Un topógrafo con máis de 20
anos de experiencia en obras públicas está de acordo con esta aseveración. “Nos movementos de
terras é onde gañan os cartos as
empresas construtoras. Os movementos de terras estanse a facer
mal invariabelmente”, corrobora.
Os taludes vólvense verticais
na vez de tendidos, o que posibilita que a auga furgue e se produzan os cavoucos. As gabias estréitanse e mesmo a caixa da estrada mingua en centímetros.
Moitas veces, estes cambios
prodúcense coa aquiescencia da

administración, que acepta a modificación inicial do proxecto logo de reunirse coa empresa, como é preceptivo.
Pero as máis das veces a empresa construtora non se adapta ao
proxecto orixinal, sobre todo cando
se trata do movemento de terras e
saneamento da caixa da estrada.
“Remóvense 20 mil metros cúbicos
de terra e asinan 100 mil. Non hai
máis que medir as pendentes dalgunhas estradas e, logo, ollar o proxecto”, comenta o topógrafo. “O
problema agrávase cando o proxecto se fai desde o ar. A fotometría
non distingue un montiño ou unha
gabia dunha silveira e engana na
cota”, afirma este profesional.
O problema está en que o director de obra da Xunta ou das deputacións asinen e reciban as
obras que non se adaptan ao proxecto. Pero, sobre todo, coinciden
varias testemuñas, nos inspectores
de obras das administracións.
“Unhas veces non teñen a cualificación necesaria. Se puideses
saber a súa profesión anterior ou
de que zona son a maioría levarí-

aste unha sorpresa, pero tamén os
hai valentes e moi competentes”,
conta un destes profesionais.
Tamén relata como a el algunha empresa lle ten ofrecido pagarlle “o soldo como se fose un cargo
máis da empresa, cando só ten a
obriga de pagarme as dietas. A algún compañeiro fixéronlle a casa
as empresa da Unión Temporal de
Empresas (UTE) da obra que tiña
que inspeccionar”.
O traballo do inspector a pé de
obra é vixiar desde a calidade do
xabre que se bota nos cimentos,
que non quede terra vexetal, que a
caixa e as gabias se axusten a proxecto, que a grava sexa de calidade
así como a pedra e a composición
do chapapote ou que os camións do
aglomerado estean á temperatura
axeitada para que non se levanten
axiña e se fagan pucharcas.
Os profesionais coinciden
en afirmar que calquera deles,
cando olla unha obra, sabe se se
fixo segundo o proxecto ou se
se licitou á baixa. “O resultado
non engana e o tempo descóbreo todo”, conclúen.♦
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Vicepresidencia fará un centro asistencial en Vigo que se une aos dous existentes

O fogar de Teis:
máis de 200 camas para persoas sen recursos
RUBÉN VALVERDE
Hai semanas a vicepresidencia da Xunta anunciou que ía destinar 250.000 euros a rehabilitar o inmóbel da Casa do Mar e
convertelo nun centro asistencial para pobres destinado á inclusión social dos colectivos máis vulnerábeis. Ademais, anunciou que tamén multiplicará no 2006 as axudas que reciben os
actuais centros pertencentes a asociacións laicas e relixiosas,
que prestan algún tipo de asistencia social a persoas sen recursos. Entramos no recinto que teñen en Teis os Irmáns Misioneiro
dos Enfermos Pobres, para saber como é a vida nun deses centros.
“Todos os cartos son poucos porque
a necesidade é moita. Malia que
agora temos máis axudas da Xunta,
aquí cada persoa pasa con 15 euros
ao día, cando o normal sería que se
lles puidesen destinar 40 euros”, explica o administrador do centro, Celestino Iglesias, que é segrar. En
Teis, un histórico barrio de Vigo, todo o mundo coñece o labor da congregación. “A xente axúdanos no
que pode. Todos os días recibimos
comida de empresas e de restaurantes aos que lle sobra e para non tirala nola manda. Tamén os particulares, que ademais adoitan traer roupa”, conta Celestino Iglesias.
O fogar de acollida dos Irmáns Misioneiros dos Enfermos
pobres naceu en 1967. A congregación está fundada por un galego nos anos sesenta. Trátase dunha orde que se ocupa das persoas
sen recursos. Na actualidade
conta con varias casas de acollida en Barcelona, unha en Vigo,
unha na Coruña e unha casa de
verán en Verducido.
O fogar de Teis, o máis grande
na actualidade de Galicia. Conta
con tres vivendas distintas. A primeira é unha gran residencia que
conta con capacidade para acoller
175 persoas sen recursos, que na
actualidade esta practicamente ao
completo. “Aquí chéganos xente
derivada doutros organismos, como a cruz vermella, a policía, Cáritas ou incluso algunha familia
que quere deixar a un parente, especialmente nas aldeas. Todo o sitio do que dispoñemos é pouco. Incluso tivemos que arranxar a planta de arriba para facer máis habitacións”, explica Celestino Iglesias.
Por regra xeral, a maior parte
dos pobres que viven na residen-

cia adoitan estar enfermos ou
contan con algún tipo de minusvalía. Hai moitos residentes cuxa
idade vai dos 35 aos 55 anos, aínda que tamén os hai maiores de
65. “Cando pechou o hospital psiquiátrico do Rebullón mandáronos aquí unha gran parte dos internos. O que pasa é que aquí non
contamos con persoal especializado para atendelos das súas doenzas. Por iso pedímoslle máis
cartos ás institucións, para poder
contratar persoal. A Xunta multiplicou a súa contía, pero a Depu-

O comedor
está organizado
en dúas
quendas.
Sobre
estas liñas,
o administrador
do centro
Celestino
Iglesias.
PACO VILABARROS

tación só dá un aguinaldo no nadal e o Concello achega unha
cantidade ridícula. De feito xa

nos reunimos coa alcaldesa, Corina Porro, para expoñerlle que precisamos de máis recursos porque

grazas a nós hai moitas persoas
que non teñen que durmir na rúa”,
sinala Celestino Iglesias.♦

44 transeúntes ao día
As contribucións e axudas das persoas particulares teñen axudado
moito a esta congregación, composta na actualidade por tan só
media ducia de irmáns. Hai pouco
a empresa Lansamar doou un histórico chalé de Pedra vigués, A Seara, e construíuno de novo nas
instalacións que os Misioneiros teñen en Teis. O chalé foi acondicionado e agora é un albergue para
transeúntes con 44 camas.
O albergue ten un réxime de
funcionamento propio. Os transeúntes non poden pasar máis de
cinco días no albergue e teñen dereito dúas comidas: o almorzo e a
cea. “Estabelecemos esas normas
porque se poñemos como tope
máis de cinco días entón non temos espazo para novos transeúntes. Obviamente en situación de
moita necesidade deixámolos
quedar máis tempo. O mesmo
acontece coas comidas. Por regra
xeral damos a primeira e a última
do día, para que o resto do tempo

o pasen buscando traballo ou un
xeito de gañar a vida. Do outro
xeito, teriamos aquí a persoas pasivas. De todos os modos, se non
teñen que comer, aquí non se lle
nega a ninguén un prato de comida”, asegura Celestino Iglesias.
O complexo asistencial
complétao a chamada Casa da
Esperanza, que é unha residencia onde se trata a doentes coa
SIDA. “Aquí contamos cunha
enfermaría propia e todos os días vén un médico e unha enfermeira a facer curas e atender os
enfermos. O malo é que deberiamos contar con máis persoal
especializado, especialmente no
caso dos seropositivos”, asegura Celestino Iglesias.
Ademais do financiamento
externo, os pacientes que teñen
algún tipo de paga, como unha
pensión ou a Risga (renda de integración que concede a Xunta
para persoas sen recursos), contribúen con parte dos seus cartos.

“Obviamente non é moito diñeiro, porque son persoas as que
tampouco se lles pode deixar sen
diñeiro para facer o que lles apeteza e tampouco teñen moito.
Ademais, se colaboran nalgún
dos traballos que poden desenvolver, como tarefas de limpeza,
no comedor, no almacén de roupa... pois deixámoslles todos os
cartos”, asegura Celestino.
O gran reto dos Irmáns Misioneiros é facer obradoiros nos
que os residentes poidan aprender
un oficio de cara á súa reinserción
laboral. “O gran problema que temos aquí é que non contamos case con posibilidade de meter moitas destas persoas novamente no
mercado laboral. A maior parte
delas teñen uns estudos básicos
ou carecen deles. Ensinándolle un
oficio ou unha profesión poderían
traballar e non ser dependentes.
Por exemplo todo o baixo da residencia estano rehabilitando eles
para facer máis camas onde antes

había un garaxe. Igual que o fan
aquí poderían traballar na construción en obras de fóra. Polo tanto precisamos de profesores, de
medios e tamén de cartos para pagar a homologación dos títulos”,
explica Celestino.
Na actualidade hai voluntarios
que van dar clases de lectura, de
escritura ou sesións de psicoloxía
e fisioterapia. “Agradecemos
moito a labor que fan aquí os voluntarios. O problema que temos é
que como son persoas que teñen
os seus traballos, adaptan os seus
horarios como mellor poden, por
iso hai sesións que se interrompen
ou non teñen horario fixo. O mesmo pasa coa comida que nos traen. Está moi ben que a regalen, o
malo é como a maior parte é perecedeira, temos que poñela no prato, o cal non sempre asegura que a
dieta sexa o máis equilibrada posíbel, porque dependendemos en
parte do que temos en cada momento”, conclúe Celestino.♦
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Identity Cars Engineering instalarase en Carballo

Galiza fabricará modelos únicos de coches de súper luxo
PERFECTO CONDE
O máis moderno en técnicas de mercado é darlle ao consumidor un produto de súper luxo, creado baixo modelos orixinais
e únicos. “O que vende é o que o que comprador sabe que paga a pena”, explica Xosé Ramón Fernández, emprededor de
Carballo que quere iniciar a produción de automóbiles na súa vila.
Se todo marcha como ten previsto o autor e promotor do proxecto, Xosé Ramón Fernández, dentro de dous anos, na localidade
de Carballo, estaranse fabricando coches de súper luxo destinados principalmente aos mercados de Europa e dos Emiratos
Árabes Unidos. O prototipo inicial, que xa foi presentado como
show car no salón automobilístico de Xenebra (Suíza), está en
fase de desenvolvemento e a empresa que se propón fabricalo,
Indentity Cars Engineering, SL,
está avanzando na negociación
bancaria e administrativa para
lograr o financiamento necesario. De entrada, xa dispón dunha
subvención outorgada polo Igape por un importe que pasa de
1,2 millóns de euros.
Só tén 26 anos, pero o carballés Xosé Ramón Fernández xa
empeza a ser coñecido en moitos
lugares do mundo. Aprendeu a ler
coas páxinas da revista Autopista.
“De pequeno tíñanme que dar de
comer sentado diante dunha ventá,
mentres miraba pasar os coches.
Se non, non comía”, díxonos.
Aos 18 anos, cando estudaba
primeiro de Dereito, carreira que
ten sen rematar por culpa das
materias de Dereito Matrimonial
Canónico e Dereito Eclesiástico
do Estado, xa estaba traballando

no mundo da automoción. Foi
responsábel de produto na mercadotecnia de Lancia, no grupo
Fiat, e tamén traballou con varios pequenos construtores de
coches. Logo pasou a Ideas
Bank, unha empresa de comunicación dependente do grupo mexicano Ikonograma, que tiña
alianzas con Procter and Gamble, Unilever, L’Oreal, etc., onde
tivo ocasión de practicar con
produtos que ían dende o mundo
do súper luxo até o Mistol.
“Practicando na estratexia de todos –lembra agora– puiden ir coñecendo cada vez máis o mercado do súper luxo, e de aí fun sacando o concepto de Identitity”.
Unha noite de copas cos amigos, nun bar perto da praza madrileña Colón, acendéuselle a luz
na cabeza. “Ficaría moi bonito
tocar a tecla romántica –contounos–, pero o que houbo foi business. Era pola noite e dixen veña,
voume lanzar, e de aí saíu todo”.
En realidade a Xosé Ramón Fernández víñalle fervendo este propósito dende había algún tempo.
“Sabía –díxonos tamén– que o
mercado para un pequeno construtor de coches de súper luxo estaba claro. A demanda é moi superior á oferta pois practicamente todo o que se fabrica véndese.
Basicamente, a idea era crear un

produto que reunise dúas condicións: superar o nivel de calidade
de calquera marca xeneralista e
conseguir a publicidade precisa.
Ou sexa, o tema era atopar unha
categoría de produto co que posicionármonos demostrando que
realmente eramos diferentes. Se
eu che digo luxo, ti pensas en
Mercedes. Se che falo de deporti-

vo, ti lémbraste de Porsche. Se
che digo aínda máis deportivo,
pensas en Ferrari. E se che digo
seguridade, en Volvo. Todas as
promesas de mercadotecnia estaban ocupadas. Logo, o primeiro
que había que facer era encontrar, máis ca un nicho de mercado, un nicho dentro do formulamento de mercadotecnia no que

colocar unha promesa diferente
que ninguén estivese facendo. De
aí naceu a promesa de unicidade.
O que os coches sexan únicos.
Antes, o cliente tradicional do luxo valoraba o luxo e valoraba o
traballo que había detrás do luxo.
Porén, o crecemento xeneralizado que houbo en Europa e nos
EE UU levou a que cada vez ha-

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza

XIII. Testamento por comisario e
disposiçoes testamentarias especiais
NEMÉSIO BARXA
Como seu nome indica o testamento por comisario é aquele outorgado por um dos conjuges “comisariado” ou encargado ou autorizado polo outro e referido, naturalmente,
aos bens ou direitos do que outorga essa faculdade. A figura é de raizame no “corpus”
jurídico de Galiza e o que subjace no seu
cerne é a conservazóm da casa familiar.
Faculdade que haverá de outorgar-se necessariamente em disposizóm testamentaria
ou nas capitulazons matrimoniais se as houver (limitazóm esta bastante absurda); esencialmente revogavel, tambem a medio de
testamento e que, sen necessidade de revogazóm, fica sem efecto pola apresentazóm
de demanda de nulidade, separazóm ou divorcio, pola acreditada separazóm de feito
dos cónjuges ou polo novo matrimonio do
viuvo ou viuva, sempre que nom hoveram
feito uso ja da faculdade e a nom ser que
constase dispensa do atribuinte.
O exercizo da faculdade pode realizala o cónjuge autorizado mentras viva, sem
outro límite, a nom ser que o atribuinte sinalara prazo; os bens do atribuinte desde
o seu falecimento e até que o comisario
realice as adjudicazons, serán administra-

dos por este, podendo pagar dívidas da
heranza, gastos de enterro e funeral e os
proprios que genere a apertura da sucessom; salvo dispensa expresa do causante,
deverán render contas da sua gestom.
As faculdades susceptiveis de delegazóm de um conjuge ao outro som as de
nomear herdeiro ou legatario, precisamente entre os filhos ou descendente comuns (nada fica estabelecido legalmente
se o delegante tivese filhos nom comuns
ou nom houvese filhos ou descendentes
comúns e nom prevera estas circunstacias
ao tempo de facer a delegazóm ou en posterior testamento; penso que neste caso a
delegazóm fica inexistente, bem por falta
de objecto bem por afectar aos direitos de
um terceiro, mas... havera jurisprudenza);
podendo asignar bens concretos e determinar o título polo qual os recibem, porque as adjudicazons poden-se facer por
actos inter vivos ou mortis causa.
A atribuizóm dos bens do delegante ou
comitente polo comisario em acto inter vivos pode ser da totalidade dos bens ou só de
parte deles, e deverá constar, em tudo caso,
o título polo que se fai; transmite a poses-

som e a propriedade e fica irrevogavel ao ser
aceptada polo filho ou descendente. No caso de cumprimento do comisariado em disposizóm mortis causa, pode facelo em testamento independente (dispondo dos bens do
delegante) ou no proprio testamento (dispondo tambem dos proprios bens do testador), mas a disposizóm mortis causa é essencialmente revogavel. A adjudicazóm pode comprender nom so os bens privativos
do causante que tambem os da disolta comunidade de ganancias e no caso de que incluissem conjuntamente bens da sociedade
de ganancias (ainda sem disolver) imputarse-a a metade a cada patrimonio.
A secçom dedicada ás disposiçoes testamentarias especiais englobam circunstancias concretas como a de ser nula a disposizóm a favor de pessoa incerta; ser válidas as
disposizons testamentarias baixo condizom
de coidar do testador, ascendentes, descendentes ou conjuge e as realizadas a favor de
quem coide do testador, correspondendo ao
testamenteiro, se o houver, determinar se a
condizóm foi cumprida ou a pessoa que coidou do testador (polo que sempre é importante nomear testamenteiro a pessoa de con-

fianza no caso de outorgar testamento).
Tambem preve determinados supostos referentes a disposizons relativas a bens gananciais, que nom e cousa de analizalos polo miudo; e o preceito de que as disposizóns
a prol do conjuge ficarám sem efecto se ao
falecer o testador tivessem em trámite judicial ou declarada judicialmente a separazóm, divorcio ou nulidade matrimonial ou
estivesem separados de feito, a nom ser que
do testamento resulte outra cousa.
Querido Director, sufrido leitor (ou
leitores se acaso tivese mais de um), agradezo licenza para adiar por um tempo esta colaborazom, que prometo levar ao fim
(excepto se, desde que a comecei, se aprecia descida de leitores), polas festas que
nos ameazam de perto, por assuntos proprios e porque precísamente neste tempo
de alegria e reconciliazóm familiar nom
parece muito adequado insistir nos temas
testamentarios e sucessorios. Se o Director me autoriza, e ainda ficam doidos capaces de aturar estes comentarios, prometo voltar para a segunda quincena de Janeiro. Para todos, boas festas de Natal e,
se por mim fôr, Bom Ano Novo.♦
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coches de súper luxo
xa máis novos ricos e a que o
cliente tradicional do luxo teña
que recorrer a algo máis ca o produto de luxo tradicional que xa
tiña unha marca. É o produto que
compra o novo rico non tanto polo produto senón pola marca, para adquirir como propia a personalidade da marca e posicionarse
el, como persoa, dentro do seu
grupo de relacións mediante esa
marca. Isto fixo que a maioría
das marcas tradicionais de luxo
se convertesen en marcas de semi
luxo ou xeneralistas premium por
charmarlles dalgunha maneira.
Pero segue existindo o cliente de
súper luxo. O luxo de antes que
agora ten que buscar o súper luxo, é dicir, algo máis. Trátase dun
cliente que non precisa posicionarse. Non necesita demostrarlle
nada a niguén. É un cliente que
chegou ao super luxo. Á liberdade. El é libre. Fai o que lle peta
porque lle dá a gana e vai a un
consello de administración en jeans porque lle apetece, e non pon
unha gravata porque non quere
poñela nese momento aínda que
logo vaia de copas con ela posta.
Non compra o luxo por unha
marca. Compra o luxo porque se
preocupa de ser diferente e porque valora o traballo que hai detrás do luxo. Compra cousas que
entende porque se preocupa de
entendelas. O cliente do súper luxo é normalmente un emprendedor ou alguén que vén dunha familia de diñeiro de moito tempo
e que aprendeu que o importante
non é a ostentación senón desfrutar da vida”.♦

Coches de 350.000 euros
Este rapaz fichou como vicepresidente da compañía o italiano
Claudio Sola, ex vicepresidente
de Técnicas de Mercado de Fiat e
como deseñador de produción a
Eduardo González, que foi responsábel de deseño de Comarth,
un pequeno construtor de coches
de Murcia que compite con prezos arredor dos 50.000 euros. Gutiérrez traballou no departamento
de deseño de Pininfarina, en Mercedes, Bertone e outras marcas e
tamén no mundo da construción
de motos de paso que deseña iates para o grupo Ferretti.

O primeiro que fixeron foi
levar a cabo un estudio do mercado potencial. “De entrada –díxonos Xosé Ramón Fernández–
todo o mercado era de exportación. Entre o 97 e o 98 por cento. Porén, decatámonos pronto
de que o mercado español era
moi agradecido cos produtos da
terra e os resultados que obtivemos en marzo do ano pasado
fannos ver que posibelmente a
metade das nosas vendas poderían producirse en España. De
feito, gran parte dos clientes van
ficar sen coche porque teremos

Máis de 300 postos de traballo
A súa empresa, Identity Cars
Engeneering, SL, terá a sede en
Carballo, creará 65 novos postos de traballo directos e 250
indirectos, segundo di o promotor, que considera que “inicialmente haberá que recorrer á importación para aprovisonármonos de componentes e materiais, pero cando levemos catro
ou cinco anos vai ser moito
máis doado atopalos en Galiza
porque non é só emprego o que
crearemos nós senón tamén industria auxiliar que pode nacer
arredor para satisfacer as nosas
necesidades”.
Unha vez posta en marcha,
a fábrica de Carballo terá un
teito produtivo situado en 200
coches por ano. “Inicialmente
–cóntanos Fernández– imos ver
se somos capaces de producir
100 porque, igual que estou seguro de que hai vendas suficientes, optimizar unha planta
leva o seu tempo e o obxectivo
é de 100 coches no primeiro
ano. Con 80 producidos daría
por cumnprido o obxectivo. O
que non quero é sacrificar a calidade pola produción”.

O promotor ten a ilusión de
que a empresa poida estar composta por capital cen por cento
galego, pero de non cumprirse
esta condición tamén lle agrada
que estea integrada por capital
español. Non ve preciso o investimento estranxeiro no seu
proxecto, móstrase moi satisfeito pola resposta e o apoio
que lle están dando na Administración galega. “Entre as
consellarías de Industria e a de
Economía están traballando
moito para sacar os proxectos
adiante. É unha situación que
hai que aproveitar e na que os
galegos temos que loitar por
Galiza”, díxonos.
Cando lle preguntamos se o
novo coche de super luxo fabricado en Carballo podería levar finalmente un nome galego
díxonos que “están abertas todas as posibilidades”. E cando
lle dixemos se algunha vez se
vería a Tom Cruisse ou a George Clooney conducindo un
destes bólidos por Hollywood
adiante, respondeunos que “entre España, Europa e os Emiratos Árabes non me van quedar

coches para Estados Unidos.
Xa os teño pedidos até para
Exipto. O primeiro xa está
comprometido”. Para un galego? “Non, non será un galego o
que vai ser dono do primeiro
que saia da fábrica”.♦

unha produción limitada a 300
por cada serie, entre os que non
hai un coche igual a outro. Cando se acaben acabáronse e pasamos ao seguinte modelo”.
Ou sexa que xa teñan carteira de pedidos, preguntámoslle.
“Temos unha carteira de clientes potenciais. Aínda non recollemos pedidos porque, até que
empecemos a producir, non nos
parece serio facelo. Empezaremos a recoller pedidos en decembro de 2007. Polo de agora,
só recollemos intencións, pero
vemos que a promesa da marca
de unicidade é tan forte que vai
haber moitisimos pedidos”.
Fernández explica que xa se
fixeron as primeiras previsións
de lanzamento do vehículo. “En
novembro de 2007 presentaremos o primeiro prototipo, que
circulará no salón de Dubai
(EAU). Serviremos os primeiros
coches en febreiro de 2008”. O
coche vai custar entre 250.000 e
350.000 euros. Vai haber varias
versións de motor, aínda que xa

Xosé Ramón Fernández.

se sabe que será un motor de oito clindros de orixe alemá (o
empresario non quere desvelar
se de fabricación de Mercedes,
Volkswagen e BMW) que superará os 400 cabalos. Andará polos 500 cabalos de potencia.
Hai catro meses o Igape concedeulle unha subvención de algo máis de 1,2 millóns de euros
e agora Fernández anda tocando
na porta dos bancos e das entidades financeiras para lograr os
oito ou nove millóns de euros
que precisa para realizar definitivamente o proxecto. Relátanos
esta experiencia do seguinte
modo: “Cada banco é de seu pai
e de súa nai. Hai bancos cun espírito algo máis americano que
entran máis aos proxectos. E
hainos que non podes sacalos da
hipoteca porque non entenden
doutra cousa. Os que mellor van
son os que apostan polos proxectos. Os outros aseguran o seu
pan, pero non medran. É imposíbel gañar sen arriscar. Canto
máis risco, máis gañancia”.♦

P. CONDE
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Móbiles
MANUEL CAO
Unha das revolucións tecnolóxicas de maior importancia para a economía e a vida cotiá é a referida aos sistemas de telecomunicacións, chegando a alterar as formas de relación persoal e a maneira de facer negocios. Se a alguén lle dicimos hai
30 anos que se podería falar e ver unha persoa nunha pantalla
estando situados en calquera punto do planeta, pensaría que
lle tomamos o pelo, pero a realidade xa é así e en pouco tempo esa tecnoloxía estará dispoñíbel a moi baixo prezo para a
maioría da sociedade global.
O ritmo de avance das tecnoloxías da comunicación é
tan elevado que para moitos colectivos resulta dificultoso
seguir a marcha dos novos aparatos que incorporan cada vez
máis posibilidades de uso orientado tanto ao lecer como ao
negocio. Non é fácil reflexionar sobre tecnoloxías cambiantes que determinan un alto grao de obsolescencia aos saberes adquiridos forzando unha continua posta ao día por parte de todos aqueles que desexen formar parte activa do mundo que vivimos. Neste sentido, mozos e nenos son o estrato
de poboación fundamental que aguilloa as institucións e organizacións sociais para que as novas tecnoloxías non queden á marxe das prioridades da acción gobernamental pois
pola banda dos creadores de aparellos técnicos o interese está en facilitar o seu uso para abarcar máis mercados e deseñar novos produtos e servizos dos que obter rendementos
nunhas tecnoloxías que fan compatíbel o global co local.
Referíndonos, en particular, á telefonía móbil diremos
que é unha tecnoloxía recente que revolucionou as comunicacións en todos os ámbitos e que está a inducir cambios
nos comportamentos sociais, económicos e políticos que
merecen ser analizados. No ámbito tecnolóxico-empresarial a telefonía móbil é unha industria globalizada cun alto
grao de competencia e interactividade con outras tecnoloxías e empresas que loitan por introducir novos produtos
que van satisfacer necesidades previamente creadas. Nesta
dinámica, as barreiras de entrada e as vantaxes dos antigos
monopolios da telefonía quedan esnaquizados deseguida e
xorden novas empresas e tecnoloxías que só dependen para o seu éxito de captar unha necesidade de mercado que
pode estar orientada a un colectivo ou a unha inquedanza
que ha de ser satisfeita de xeito inmediato, aínda que unha
grande parte da sociedade se manteña á marxe. Ao principio son os nenos e a xuventude os destinatarios deses novos produtos pois teñen maior facilidade e máis tempo libre para usar os novos códigos, non teñen adherencias do
pasado e poden ser influídos pola publicidade e contan cun
nivel de gasto apreciábel que será destinado ao entretemento, unha vez que as necesidades de benestar clásicas
están garantidas polas familias e os servizos públicos. Este nicho de mercado acrecéntase día a día nun sistema de
captura de adeptos que quedan enganchados á nova dinámica de servizos e produtos inducida pola industria. O deseño de móbiles para nenos ten como obxectivo integrar o
antes posíbel novos membros na rede de consumidores de
novos produtos que irán saíndo segundo o ritmo de creatividade de deseñadores e publicistas.

Un libro
de humor
contra
o racismo.

Nesta dinámica,
as barreiras de entrada e as vantaxes
dos antigos monopolios da telefonía
quedan esnaquizados e
xorden novas empresas e tecnoloxías
que só dependen para o seu éxito
de captar unha necesidade de mercado”

Coa colaboración
de humoristas
de todo o mundo

A existencia de rendementos a escala no uso das infraestruturas tecnolóxicas e a posibilidade de efectos sanitarios e ambientais non previstos fixo que se regulase o sector en España mediante a concesión de redes propias para
tres operadores (Movistar, Vodafone e Orange), ás que se
engade agora Yoigo, pero existen operadores que alugan a
rede e prestan servizos propios con tarifas específicas nun
negocio que se realiza ao contado e con grandes facilidades
para a subcontratación. Para este Nadal espérase unha enchenta de ofertas que loitarán por un mercado en crecemento e con fame por consumir móbiles que incorporan
música, video, internet e videochamadas.♦

Á venda en librarías

XO! a

voz que para as bestas / A NOSA TERRA

Os novos ultras tiran a camisa azul
M.V. ra resultou ben máis
de científica e universitaOs estudos sobre simpatías polí- aceptada que os atentaria en materia de lingua.
ticas do CIS indican que un dos racistas violentos,
A nova extrema dereita
13% da poboación española vo- ao estilo dos que se
non emprega símbolos obtaría á extrema dereita se se produciran na década
soletos, a súa estética é
presentase unha opción sólida dos noventa, pero tivo
pulcra pero sen excesos
deste signo.
nin tabús e ás veces mese ten o problema de
A mediados da décadas dos non servir, precisamo progre, defende as linoventa, Le Pen e o seu partido, a mente polo seu enorberdades individuais, enFronte Nacional francesa, axuda- me éxito e extensión,
tre elas a de expresión,
ron economicamente a Alianza para que a extrema deabomina da violencia, pon
para a Unidade Nacional (AUN) reita se erixa en reo acento no social e dirixe
de Ricardo Sáez de Ynestrillas ferente político cun
as súas críticas fundamencoa finalidade de conformar unha movemento propio, ao
tais contra o nacionalismo.
forza deste signo. Nos seus pri- estilo francés.
A súa defensa de España
meiros contactos cos extremistas
non se realiza así por afirespañois, o ultradereitista francés Renovar o ideario
mación, e moitos menos
tratou, en primeiro lugar, de darpor exaltación como era o
lles ánimos, vista a división na En que estadio se encaso da anterior, senón,
que estaban sumidos. Había va- contra neste momento
máis sutilmente, por recririas siglas que utilizaban o nome a extrema dereita espaminación dos que a cuesde Falanxe, así como outros pe- ñola? Juanma Crespo,
tionan (segundo eles inquenos partidos dispersos. Le Pen autor dun libro titulaxustamente, dado que Esexplicoulle a Ynestrillas que en do: Memorias de un ulpaña sería, a todos os efecFrancia tardaran trinta anos, des- tra. La historia secreta
tos, un dato obvio) ou simde o final da segunda guerra mun- de la extrema derecha
plemente viven á marxe
dial, en desprenderse da pantas- española, conta como
empregando un idioma dima de Vichy e outros dez en dar- hai xa unha década que
ferente do castelán ou crelle solidez ao partido. Seguindo a este tipo de grupos se
ando unha base económiAlbert Rivera, deputado da nova formación Cidadáns de Catalunya, mostra o cartel electoral no que
mesma análise xulgaba que en decataron de que o xu- aparecía espido, querendo simbolizar que detrás da súa forza política non había nada estraño.
ca autónoma da madrileEspaña a vinte anos da morte de go e as frechas, a imaña. Pertrechados con este
Franco, era o momento de come- xe de José Antonio e máis as si- lismo dalgúns sectores republica- o favor de certos intelectuais ideario secularizado, case esbrillantes,
idealistas
e
desencannos
no
36,
un
novo
ideario
dereizar a construír a nova sigla agluti- glas de Falanxe deixaran de ter
céptico (o nihilismo tamén estanadora do dereitismo. Le Pen opi- atractivo sequera para sectores tista que contodo mantén o seu tados dos outros partidos, así ba presente no fascio dos anos
naba que o seu lema central debe- minoritarios da mocidade de reflexo electoral no Partido Po- como dalgúns aspirantes a polí- trinta), os novos ultras consería ser, como en Francia, a loita certas zonas do Estado e que es- pular, obrigándoo, iso si, a unha ticos que anteriormente milita- guen así aceptación mediática e
contra a inmigración “que nos ta simboloxía, e aínda máis a na- dereitización ideolóxica que o ron nas filas socialistas. José simpatías sociais, obrigando de
Antonio tiña bos amigos entre paso os dous principais partidos
quita o traballo”,
zi de Cedade, ou afasta da vella meta do centro.
Vese entón que o magma de- os intelectuais, o propio Ramiro estatais a resituarse no campo
unha idea que se
a
netamente
fixo popular, espemarxinal
dos reitista está máis vivo quizais Ledesma Ramos era un discípu- político para non perder votos.
idadáns
cialmente nas zoFalta saber cales serán os
skins non facían que nunca. O problema para es- lo predilecto de Ortega y Gasnas obreiras. Non
máis que afastar te sector radica en atopar o ide- set, en tanto que Mussolini foi apoios que recibirá esta nova
de
Catalunya
en balde o seu paros posíbeis sim- ario adecuado aos novos tem- socialista antes de fundar o seu opción e canto molestara os outido, a Fronte Na- tenta estenderse
patizantes, ese pos. Nas súas filas hai xa a ma- movemento de camisas negras. tros partidos, ao entrar nas súas
cional, obtiña uns
bolsas de electores. O que non
arelado 13% de durez suficiente como para
aceptar que, a pesar do revisio- O novo deseño:
notábeis resulta- ao resto do Estado
hai dúbida é de que vai ser utilielectores.
dos (próximos ao
zada para desgastar o nacionaOs skins vi- nismo franquista, o novo pro- Cidadáns de Catalunya
trinta por cento co envío de cartas
lismo en polémicas que este xa
ñeran substituír o grama e as novas formas de acdos votos) no anespazo que a fi- tuar non poden vir do pasado. Na actualidade, a extrema de- cría superadas e vai desgastalo
aos
xornais.
reita xa emertano denominado
aínda máis tendo
nais dos setenta e
xeu, se ben aínda
“cinto vermello”
en conta que as
primeira metade A preocupación social e
non esteña ben
de París.
súas armas son
dos noventa ocu- os apoios intelectuais
identificado o
Ynestrillas
novas, máis inteparon partidos
defensa
non lle fixo caso ao seu finan- como Fuerza Nueva e as distintas Bebendo das vellas doutrinas seu novo rostro.
lixentes e sutís,
ciador e lanzouse nunha batalla Falanxes, pero a súa marxinalida- falanxistas e fascistas, a extre- Esa nova face é a das liberdades
máis dependenartellada case exclusivamente de restoulles todo potencial políti- ma dereita actual sabe que unha de Cidadáns de
tes da forza meindividuais,
entre
arredor da loita contra a ETA e co. Levaban, iso si, no seu ideario das súas principais bandeiras, se Catalunya que
diática que da
os seus cómplices. Ynestrillas, un compoñente europeísta, her- quere chegar a sectores amplos comezou xa a elas a de expresión, bruta. A finalidaun individuo intelixente pero deiro do nazismo, que os situaba da poboación, debe ser a xustiza mostrarse por tode deste moveafeccionado á cocaina, moi mellor no novo contexto político social. O ultradereitista, Juanma do o Estado a o acento social,
mento e de quen
inestábel e, en moitos casos, a nivel continental e que, de paso, Crespo, non deixa de lembrar ao través de cartas
lle dea desde
a
recriminación
violento, non logrou que a AUN os afastaba do patrioterismo espa- longo do seu libro que no seu aos directores
agora amparo é,
despegase. Por outra parte, a ex- ñol e panhispánico da vella falan- particular altar ideolóxico man- dos xornais e da da violencia e
non embargante,
participación
en
tén,
a
carón
de
José
Antonio,
trema dereita española decatou- xe. Contodo, os efectos negativos
antiga: reconduse de que a loita contra os inmi- da súa imaxe marxinal pesaron Ramiro Ledesma Ramos e Oné- debates, baixo a a ausencia
cir a forza ascengrantes, ao estilo de Francia, ti- máis que calquera modernización simo Redondo, o mesmísimo pantalla de asodente das tres naña o flanco débil das críticas ao ideolóxica. Por outra parte, a súa Che Guevara. A Falanxe como o ciacións varia- de simboloxías
cionalidades hisracismo, denunciado pola maio- opción violenta, tanto ou máis fascio italiano e os nazis sempre das, case sempre
tóricas, volvéntrasnoitadas
ría dos medios de comunica- que a das bandas que operaban na foi, na súa teoría, crítica co ca- co tema lingüísdoas ao vello retico
como
cabepitalismo.
Sen
chegar
á
contunción, e que xa cobraran forza en Transición, arredábaos tamén de
dil. Outro tanto
son algunhas
toda Europa. No Estado español calquera posíbel simpatía social, dencia terminolóxica dos anos ceira. Como nota
pretendía a Lonon prosperou a consigna de nun momento precisamente de trinta, dado que, cando menos lateral hai que das súas actuais
hapa, nacida ao
que os inmigrantes lles quitan o consolidación democrática e de en Europa as distancias sociais anotar que esa
rebufo do 23-F,
características.
traballo aos nativos, pero os me- crítica masiva da violencia e do non son tan acentuadas, a nova nova extrema
só que agora son
extrema dereita é consciente de dereita xa se bredios de comunicación pasaron a terrorismo.
outros os tempos
gara
con
éxito
na
que
a
énfase
social
é
primordial,
difundir diariamente datos de
e os modos. PoA recuperación da memoria
chalés asaltados por bandas de histórica achegou, xa baixo o go- senón para captar fieis, si para comunidade vaderíase dicir tainmigrantes albano-kosovares, berno de Zapatero, un novo com- comezar a moverse con como- lenciana, hai máis de unha déca- mén que esta nova extrema deromaneses ou colombianos. Os poñente a este sector. A corrente didade entre amplas capas da da, na defensa acérrima do va- reita constitúe o antídoto pensaárabes, pola súa parte, comeza- revisionista, encabezada polo poboación, lonxe da violencia e lenciano en contra do catalán. do para responder, desde un plaUn éxito notábel, logrado gra- no demagóxico e de confronto,
ron a sufrir a propaganda que os xornalista e ex grapo Pio Moa, das simboloxías obsoletas.
A nova extrema dereita ta- zas a atraer ao seu lado os popu- ás propostas de nova cultura povinculaba co terrorismo islámi- deu azos e nalgún caso fixo renaco. A ollos vista, a campaña cer en fillos e netos de franquis- mén bebe dos seus homólogos lares e a pesar da opinión con- lítica, formuladas no seu día pocontra a delincuencia estranxei- tas e represaliados polos radica- dos anos trinta cando consegue traria de case toda a comunida- la Declaración de Barcelona.♦

C

A

Nº 1.249 ● Do 21 ao 28 de decembro do 2006 ● Ano XXIX

A extrema dereita reorganízase coa defensa do castelán como consigna
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No 2005, 140.000 millóns de euros cambiaron de lugar xeográfico, mobilizados
polas diferentes diásporas do mundo. Este gran movemento de recursos monetarios non consegue fuxir da polémica sobre a potenciais bondades o perversións
dun fenómeno crecente na orde mundial.
Mentres para os diferentes organismos financeiros mundiais, estamos diante da face máis humana da internacionalización, ou representa directamente a
democratización da globalización... para
os máis críticos non significan máis que
constancia da explotación laboral dos estranxeiros: unha nova modalidade de clasismo e desigualdade internacional.
Porcentualmente, a maior parte destas
remesas enviadas aos países de orixe, por
traballadores que moran no estranxeiro,
teñen como destino final América Latina,
á que se dirixe o 30% dos fluxos mundiais. O continente, que tantas oportunidades lles deu ás diásporas europeas, e
particularmente á galega, repite o ciclo da
historia, para saír das zonas rurais menos
desenvolvidas na procura un futuro que o
seu propio país non é quen de facilitar.
25 millóns de latinoamericanos deron o
paso de vivir na distancia, decisión que se
acelera significativamente en procesos agudos de crise como os vividos no continente
no decenio 1995-2005. Deles, 22 millóns
concéntranse nos países máis desenvolvidos, concretamente nos EE UU, Europa e o
Xapón. Dato que confirma as motivacións
económicas que figuran no fondo da difícil

Aquí fóra

Remesas
LAUDELINO PELLITERO
decisión de migrar, e esfarela a consistencia diais, das maiores facilidades nos movede teorías ultrapasadas que situaban a raíz mentos dos bens de consumo.
dos fluxos, en función das tendencias á
Todos os factores enumerados anterioraventura de determinamente explican que
dos pobos.
durante o último cuarPrecisamente, esa
to de século o volume
ara cinco países
é a área xeográfica da
global dos movemenque Galicia ten recitos migratorios munlatinoamericanos
as
bido máis transferendiais cuadriplicasen os
cias durante o século remesas representan entre incrementos de poboapasado, que non semción no planeta; por
pre serviron para aceo 10 e o 15% do PIB. tanto, estamos diante
lerar o desenvolvedun situación que lonSería traumático para xe de remitir, tende a
mento endóxeno.
Este contrafluxo
consolidarse no comeMéxico que
do mercado mundial
zo do terceiro milenio.
está promovido polas desaparecesen os 15.000
Varias son as faces
crecentes desigualdaque presenta este mamillóns de euros que nancial de fluxos ecodes mundiais ou polos
alarmantes índices de
nómicos. Na máis direcibe anualmente”
pobreza aos que se
recta, de curto percoenfronta unha boa
rrido, que impulsa a
parte da humanidade.
decisión inicial do miRecibe os ventos a fagrante na procura de
vor da apertura crecente dos mercados recursos está a decisión de progresar e pamundiais, do abaratamentos dos transpor- ra mellorar as condicións de vida da súa
tes, da mellora das comunicacións mun- propia familia, mesmo asumindo o custo

‘P

de transformarse nunha familia transnacional: bicéfala na estrutura, binacional na
composición, bicultural no formación e
integración. Pero este efecto de mellora
nas condicións de vida tamén ten un efecto de maior dimensión sobre as economías locais, independentemente do peso da
economía do país. Para cinco países latinoamericanos as remesas representan entre o 10 e o 15% do PIB. Sería traumático
para México que desaparecesen os 15.000
millóns de euros que recibe anualmente.
Non faltan voces que, dende posicións ultraliberais, reclamen a desaparición das axudas á cooperación nos países
que reciben maiores transferencias de recursos a través das remesas.
Pola contra, este fenómeno potencia
as posibilidades de desenvolvemento e
cooperación cos países dos que recibimos os principais fluxos migratorios.
Reducir drasticamente as comisións
por transferencia, formar e informar
aqueles que transfiren ou que reciben remesas sobre a toma de decisións económicas nos países aos que están enviando
os seus aforros, acompañar dende as institucións galegas que directamente actúan
no eido da cooperación, da inmigración
ou do benestar na creación de riqueza nos
países de orixe, non só é unha débeda histórica, tamén é un compromiso para a articulación dun mundo menos desigual.♦
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI
(www.igadi.org)

AXENDA A NOSA TERRA

Quen cumpre é Palestina

Da arte... da natureza galega

GUSTAVO LUCA

25 euros

07
ano

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

S

obre dúas razóns de fondo (a devolución dos territorios
ocupados e o retorno dos exiliados) aos palestinos
reclámanlle dende a Guerra de 1967 que rectifiquen unha
lista de agravios contra os ocupantes e que se aveñan a certas
formas. Os países con dereito a veto na ONU, apenas con
matices da China e Rusia, coidan que ese é o mellor camiño para
que se cumpra a lei internacional e recuperen o país roubado.
Esas rectificacións eran o pagamento por existiren legalmente
e ter dereito ao xuízo do mundo. A primeira era o recoñecemento
do Estado de Israel, un desafío contra a razón se temos en conta
que o suxeito de convenio se constituíra sobre os territorios que
se reclamaban. Escribíronse ríos de tinta na década do 1970
sobre este absurdo que convertía os palestinos en debedores.
Con Iasir Arafat, os palestinos deron o paso de recoñeceren
que poderían convivir dous Estados nas súas terras. Era o
diamante do imposíbel que lles abría o camiño da constitución
como Estado e da paz. Pero logo se demostraba que nada disto
era certo, o que levaba a razón ao campo dos palestinos que
discrepaban co acordo.
Con Bill Clinton vaporízanse os compromisos de Oslo e
dispáranse os problemas diarios para a poboacion palestina mentres os países valedores dos acordos ignoran a Autoridade Palestina que debería ser o alicerce para a construción do Estado.
Lembran o bombardeamento do edificio de goberno en Ramala?
Fóra de marzo a abril do 2002. Metido nun tobo da casa en
ruínas estaba o líder palestino Arafat. O sitiador era un xeneral
reclamado pola xustiza belga (Baltasar Garzón nunca reparou
nel) polas matanzas nos acampamentos de Sabra e Chatila. Un
grande estratega que presumía de terlle cortado a auga e a luz ao
cativo Governo de Palestina.
Quen presumían hai catro anos de ter a Arafat metido nun tobo din agora que os palestinos deben decidir sen máis perdas de
tempo quen os representa. Parece unha burla. Dinamitaron a creación dunha Autoridade Nacional Palestina como referencia básica para organizar a resistencia e representala no proceso de liberación da Palestina ocupada. Os acordos obrigaban só os palestinos, polo que se ve, e agora que a guerra rebenta dentro de Gaza
din que a culpa é dos únicos que cumpriron.
Non é complicado identificar a tortura e a desesperación en
Palestina. O que é dificil é publicala co seu verdadeiro nome que
é o da ocupación colonial. Os mesmos países garantes de Oslo,
que viron como o Estado de Israel convertía os territorios ocupados nunha cadea, escalan agora unha nova posición que traslada
as responsabilidades ao interior de Palestina. Exactamente ao lugar absurdo no que estaban cando Arafat se empeñou, e a que
prezo, na convivencia dos dous Estados.♦
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Vázquez e Arsenio convocan dous lesionados

Unha selección provisional
espera un Ecuador demediado
CÉSAR LORENZO GIL
Selección provisional, futbolistas
convocados pese a estaren lesionados ou teren pendentes partidos e moito silencio social. Velaquí tres características do Galiza-Ecuador do 28 de decembro.
A convocatoria da selección galega para o partido contra Ecuador
do 28 de decembro foi definida
como “provisional” pese a restar
apenas uns días para o partido. Os
seleccionadores, Arsenio Iglesias
e Fernando Vázquez, apostaron
para este ano por un cadro de xo-

gadores incompleto e con detalles
“curiosos”. O máis difícil de entender é a presenza na convocatoria de dous xogadores lesionados,
os célticos Jonathan Aspas e Borja Oubiña. Seguramente, os
técnicos queren axuntalos ao
grupo e darlles oportunidade de
convivir con outros xogadores
galegos con proxección, pero soa
pouco profesional chamar para
xogar dous homes que non están
en condicións físicas para facelo.
O ano pasado é certo que estivo
en San Lázaro Fran, pero as circunstancias eran outras, tratába-

se do debú de Galiza e o ex deportivista fora o mellor xogador
galego da década, amais de capitán e xogador practicamente retirado que nunca había ter outra
oportunidade de xogar coa camisola “da chuvia”.
Outro asunto que estraña é a
presenza dun xogador de 2ª B,
Roberto Lago. O céltico non conta para o primeiro equipo –cando
Vázquez tivo necesidade de chamar un defensa do filial preferiu o
asturiano Dani Martino. Tamén
parece un engano convocar a Nacho Novo. O ferrolán é, sen dúbi-

da, o mellor dianteiro galego pero
non conta co permiso dos Rangers de Glasgow. Sen presentar
esa licenza, a súa segunda convocatoria falida réstalle seriedade a
unha convocatoria que este ano
ten moito de “voluntaria”.
Outra eiva do choque de Riazor é o rival. Ecuador vén demediado, cun equipo de circunstancias onde haberá un rapaz de 17
anos e faltarán moitos dos habituais internacionais sudamericanos. Os ecuatorianos tamén xogarán nestas datas diante da Rexión
de Murcia, algo que tamén lle tira

prestixio ao encontro da Coruña.
A lista provisional compóñena
Lago, Aspas e Oubiña (Celta); Iago e Barragán (Deportivo); Salgado e Diego López (Real Madrid);
Borja e Losada (Valladolid); Rubén (Rácing de Santander); Viqueira (Recreativo); Cabanas (Colonia); Nacho Novo (Glasgow
Rangers); Pereira (Vila-Real); Capi (Murcia); Castiñeiras (Tenerife); Noguerol (Albacete); Couñago (Málaga); Xulio Álvarez (Numancia); Trashorras (Las Palmas),
Nano (Cádiz) e Diego Castro
(Spórting de Xixón).♦

Nacionalistas, adestradores, cine e postais
a conta do combinado galego doutro tempo
X. E. ACUÑA
Anda a brincar polos hermos
a roxa bola do sol,
i os campadarios da vila
vénse xogar ao foot-ball.
E xa enmallado na rede
da posta da tarde o sol,
o campadario mais outo
berra:
—¡Xa fixen un goal!
JULIO SIGÜENZA
Publicado na revista Nós en 1928
O primeiros cronistas deportivos
galegos utilizaban sinaturas importadas enchidas de sonoridade
británica. Zaabrel, Kick-off, Arnold, Goal ou Handicap foron
exemplos. Os dous últimos gozaba do aprecio, compartido, coas
ideas galeguistas e, na inicial andaina da revista Nós, Vicente Risco mesmo conseguiu achegalos ás
páxinas da publicación nacionalista. Pioneiros finiseculares do
futbol en Galiza, exerceron de xogadores, adestradores e máis tamén árbitros para remataren sendo tamén valedores inaugurais do
xornalismo deportivo neste país.
O seu paso pola prestixiosa cabeceira foi curto mais claramente
decisivo no seu afán de pular por
unha selección galega de futbol.
Ás veces asinando os seus artigos
e outras anonimamente, Manuel
de Castro, coñecido como Handicap e utilizando o galego do voceiro da Sociedade Cultural Nós,
deu conta das novidades e feitos
que envolvían a realidade dun deporte que se expandía polas nosas
cidades e vilas con enorme rapidez
desde 1900. Como escribira Eugenio Carré Aldao, moitos xogos tradicionais desapareceran a causa do
deporte do balón. Grazas ao futbol, afirmaba Carré, “desapareceron as antigas guerras de pedradas”. Mais sería o atraído por Florentino Cuevilllas desde o heterónimo de Goal quen con maior interese cubrirá a actualidade futbo-

A selección de Galiza que xogou contra Asturias no Campo de Coia en 1923. Co balón nas mans, Luís Otero.

lística precisamente nun tempo de
cambios federativos.
Nós e Goal mostrábanse ditosos ante a xira que a selección vasca estaba a efectuar á altura de
1922 por terras de América e á vez
recollían a decisión da asemblea
de clubs españois de celebraren un
campionato entre as rexións federadas. Mesmo reseñan unha nova
que certamente non se chegaría a
producir. Informarán de que o primeiro partido da selección galega
se celebraría contra Catalunya o 1
de xaneiro do 1923. Sería ocasión,
escribían, para a conta do futbol,
“Galiza ha mostrar como non soamente xorde na orde intelectual un
magnífico renacemento”.
Os clubs galegos vivían momentos de división, fuga das súas
figuras e mesmo repercusión da
guerra colonial de África nos seus
planteis. De feito, Goal contaba,
para o presunto partido contra os
cataláns, coa volta de xogadores
recrutados no Batallón Murcia destinados no Rif. Mais o caso foi que
o tal enfrontamento non chegou a
producirse e os seareiros tiveron

que agardar a que desde a Federación Galega se nomeasen adestrador e seleccionador e deste xeito
pór a andar oficialmente o once representativo de Galiza. Handicap e
Pepe Bar foron os escollidos para a
tarefa e, ao momento, non tardaron
en aparecer as primeiras quinielas
sobre os nomes dos futuros seleccionados. O xornalista Javier Montero Mejuto, antigo galeguista e
axitador universitario en Compostela, ofreceu desde Madrid o seu
once ideal. Nel se integrarían: Isidro, Otero, Pasarín, Queralt, Torres, Hermida, Nando, Fernández,
Pinilla, Ramón e Polo.
A estratexia da federación,
Bar e De Castro centrouse en organizar partidos entre os “probábeis” e o “posíbeis” seleccionados. Tres enfrontamentos realizados nas “herbas” de Coia e
Bouzas xusto nas mesmas datas
nas que se inauguraba en Vigo o
campo de Barreiro.
O once definitivo será o que lle
gañaría a unha selección de Madrid na que, Posada, un galego nas
fileiras do Madrid, se negou a xo-

gar aínda a risco de ser expulsado
do equipo da capital. Galiza gañará o partido nunha cidade que o
considerou todo un acontecemento. Excepcionalmente, Barrientos,
a acreditada casa editora de postais, imprentou unha serie fotográfica adicada ao debú dunha selección que desatou entusiasmo popular. A euforia callou entre os afeccionados e aumentaría de xeito decisivo por un novo triunfo perante
a potente selección de Andalucía a
domicilio por 4 goles a 1. Antes,
unha viaxe a Lisboa para derrotar a
selección da capital portuguesa.
A chegada a Galiza dos gañadores en Sevilla foi apoteósica. O
mesmo día, un telegrama de Pepe
Bar, recibido nun café de Vigo informando do resultado, deu orixe
a unha caravana automobilística
polas rúas da cidade anunciando o
éxito ao grito de “viva Galiza!”
Con todo, sería a entrada dos
expedicionarios en tren a que desataría unha homenaxe colectiva
por todas as estacións polas que
pasaba e se detiña o comboio saudado con bombas de palenque.

En Vigo, banda de música, presenza da corporación municipal
co seu alcalde á fronte, o coro da
Artística, máis bombas e repetidos vivas a Galiza. Pontevedra
pola súa parte honrou os dous
“luíses”: Luís Otero e Luís Casas
Pasarín, figuras sinaladas da selección e naturais desa cidade.
Aquel entusiasmo baixaría de
intensidade logo da derrota ante
Asturias en marzo de 1923 na final
do campeonato organizado polas
federación. Non o solvententarían
partidos de mero adestramento que
se celebraron a continuación ante
unha selección da escadra inglesa
que foi filmado pola productora
Celta Films do poeta Antonio Rey
Soto co fin anunciado de proxectalo entre a emigración galega en
América. Todo un documental da
nosa historia futbolística desgraciadamente perdido ou extraviado.
Tempo de amor polo fútbol e
por unha selección de Galiza que
perdería intensidade ante a consolidación e maior profesionalización
da nova liga deseñada desde os espazos federativos. Mesmo a unión
entre o Vigo e o Fortuna e a efectiva fundación do Celta, case entendido como selección galega, quitoulle tempo e ocasión á idea do
once nacional. A maiores, a implantación da Ditadura do xeneral
Primo de Rivera, aparcou e debilitou o interese de calquera once que
non fose o oficial de España. Os
nacionalistas e seareiros galeguistas seguirían a teimar na idea. Vítor
Casas. Xerardo Ávarez Gallego,
Núñez Búa e co tempo a Irmandade Nazonalista Galega en Buenos
Aires ou Federación de Mocidades
Galeguistas na República.
Modesto Siñeiro, moito antes,
en 1921 e desde as páxinas d’A Nosa Terra pedía xa directamente a
des-federación da española. “Unha
vez que a nosa federación fose a
máis alta autoridade do foot-ball da
nosa terra, comezaría a actuar organizando todos os anos o Campionato Nacional Galego sen preocuparse para nada do español”.♦

Xosé Ramón
Barreiro,
presidente
da Academia.

PACO IBÁÑEZ,
a voz dos poetas

Documental da
Academia centenaria
O sábado 23 de decembro a 2 de TVE emite
das 22 ás 23h30 o documental O nacemento
dunha ilusión coincidindo co centenario da
Real Academia Galega. No espazo, que quere servir para coñecer as luces e as sombras
desta institución que naceu para fomentar a
cultura e a lingua galegas, falan académicos
e intelectuais premiados nos sucesivos Días
das Letras Galegas. Nel tamén se inclúen
imaxes e declaracións de arquivo de Ramón
Otero Pedrayo, Xocas, Ánxel Fole, Álvaro
Cunqueiro, Celso E. Ferreiro, Blanco
Amor, Lorenzo Varela ou Rafael Dieste.♦

X.M. Beiras.
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Pillado e Beiras premios
San Martiño 06
O pasado 16 de decembro celebrouse no
Recreo Cultural da Estrada a gala de entrega dos Premios San Martiño de Normalización Lingüística que nesta XVI edición
recaeron, no apartado de “Toda unha vida”
en Xosé Manuel Beiras Torrado e Francisco Pillado. Os premios, promovidos pola
Asociación Cultural O Bardo, teñen como
finalidade destacar a persoeiros, institucións ou proxectos que destaquen na defensa e promoción do idioma. En edicións
anteriores foron galardoados, entre outros,
Daniel García Ramos, Chano Piñeiro,
Manuel María e Roberto Vidal Bodaño.♦

Ánxela Bugallo e Magdalena Álvarez.

Parque rupestre
en Campo Lameiro
A Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, e a Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez asinaron esta semana en Madrid un convenio que quere ser o impulso definitivo para a construción do Parque de Arte Rupestre do concello pontevedrés de Campo Lameiro. Ambas administracións financiarán o proxecto
cunha achega, a partes iguais, que ascende a 5,5 millóns de euros. O parque terá unha superficie de 220.000 metros cadrados e estará composto por unha ruta
para visitar os máis de 80 petroglifos e un
centro de interpretación e investigación.♦

osé Neira Vilas e a súa muller Anisia
Miranda son os poetas convidados
este ano á entrega de premios do XV
Certame Literario A Pipa, que se van
celebrar o 27 de decembro en
Becerreá. Durante a gala, estrearase a versión teatral de Memorias dun neno labrego, do propio
Neira, dirixida por Afonso Becerra. Despois tócalle á vez á respresentación d’A araña tece, composta por Miranda e protagonizada por Laura
Cuervo. Outros premios, pero estes adicados ao
audiviosual, os ‘Goya’ que convoca anualmente a

X

Academia de Cine española, teñen como preseleccionados dous traballos de animación galegos, De profundis, de Miguelanxo Prado, con
música de Nani García –que se estrea nas salas
de cinema o 19 de xaneiro– e Pérez, o ratiño
dos teus soños, que combina imaxe real e debuxos, que está en cartel a partir do 22 de decembro. E tamén imaxes é o que recibiu o Museo
Etnolóxico de Ribadavia, ao que a Consellaría
de Cultura lle cedeu o Arquivo Chao, que conta
con máis de 365.000 imaxes realizadas durante
perto de 100 anos na comarca do Ribeiro.♦
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A Asociación Cultural Alexandre Bóveda
celebra o éxito do seu modelo asociativo
A.N.T.
Un concerto no Teatro Rosalía
de Castro da Coruña servirá
para a Agrupación Cultural
Alexandre Bóveda celebrar os
trinta anos. Desde os seus locais actuais, na rúa Olmos da

A agrupación Alexandre Bóveda naceu hai trinta anos co
mesmo modelo doutras dos
60 (Auriense, O Galo, Cultural de Vigo...). Cal é razón de
resistir tan ben cando outras
quedaron no camiño?
Somos conscientes de ter nacido como tapadeiras de organizacións políticas porque estas
eran ilegais. Na transición houbo
os altibaixos normais e ao organizarse xa pola súa conta os partidos tivemos a capacidade de facer directivas con criterio amplo
e centradas no traballo cultural.
Iso creou unha capacidade de resistir na Coruña fronte institucións singularmente afastadas de
Galiza. Pasaron moitas persoas e
conseguiuse unha ilusión de traballar e achegar ideas a base tamén de diversificar moito o que
ofrecimos. Por exemplo os obradoiros de fotografía e de vídeo
xeraron dinámicas autónomas e
mesmo fan traballos para outras
entidades; o obradoiro de xadrez,
que para min é a xoia da coroa,
ten trinta rapaces con dous equipos federados dirixidos por unha
grande mestra serbia, Yelena Colar; temos unha coral de trinta
voces, obradoiros de teatro, de
lingua e literatura,... e moitas actividades contan xa cun prestixio
consolidado, como o Safari Fotográfico, fixemos ciclos de viaxes
on escritores, etc. A consolidación dos obradoiros permite que
funcionen autonomamente e que
a xente se responsabilice de sacalos adiante. A directiva procura
axudar e orientalos, cando é preciso, na liña das nosas intencións
fundacionais, que son traballar a
prol da normalización cultural e
lingüística e da divulgación da figura de Alexandre Bóveda. Agora estamos explorando novos
campos e non nos deixan.
Por que?
Nós queremos xuntar deporte, todo tipo de lecer e cultura. As
institucións equivócanse ao non
potenciar a organización civil.
¿Por que fracasan ou teñen a xente pasmada cando o importante é
que todo o mundo se sinta en festas e participe nelas, como pasa
no Antroido? E tamén en campos
que ás veces non gusta que entremos, por exemplo a defensa do
Patrimonio. Nós entendemos que
a participación na vida social é
unha maneira de facer efectiva a
democracia, porque cumprimos
un papel importante á hora de sacar á xente das casas, de diante da
caixa tonta, para que poda vivir
intensamente en sociedade, sexa
cantando, contribuindo cos seus
coñecementos, aprendendo... en
definitiva buscando sempre a

Coruña, a agrupación dalle á
razón a todos aqueles que desde os anos sesenta promoveron un asociacionismo de
base que servise para levar
dignidade e galeguidade a unha cultura sometida pola Dita-

dura. A Alexandre Bóveda tomou o nome do patriota fusilado en 1936 e marcouse unha
liña de funcionamento que se
foi modernizando cos anos
sen perder nunca o norte das
súas obrigas fundacionais.

Agora para celebralo reúne a
distintas figuras para celebrar,
con música e palabra, ese feliz
cumpreanos.
A cita é o venres 23 de nadal e, presentados por Iria Pinheiro, contarán coa palabra de

Francisco Peña
‘Galiza é moi participativa, pero os partidos e
as caixas non saben responder a esa demanda’
XAN CARBALLA

Leva vinte e cinco anos na directiva e dez de presidente da Agrupación Alexandre Bóveda da Coruña e o vindeiro 15 de xaneiro deixa este posto, “hai que renovarse, é a
base para que funcionen ben as cousas”. Francisco Peña (A Coruña, 1962) entrega o
relevo cando vén de poñer o ramo cun grande festival ás celebracións de tres décadas dunha fórmula de asociacionismo cultural que demostrou que pode ser un éxito.

X. C.

participación, porque a nosa experiencia é que cando ofreces lugares nos que intervir fanno e
conseguir iso é apaixonante.
Houbo un momento que
semellaba que as institucións
públicas e privadas ocupaban todo o espazo.
Hai pouco participei nunhas
xornadas sobre asociacionismo e
cultura e molestou que comentase
que as asociacións non podían ser
unha caste de entidades ás que se
subvenciona cunha pequena can-

tidade para que sirvan de publicistas da institución correspondente. Hai que deixar que os cidadáns participen nas institucións
porque estas non son propiedade
dos políticos, que teñen obriga de
darlle canle á xente que representan. O bule-bule cidadán é fundamental para que unha acción cultural teña éxito. Iso sábeno ben en
Europa que miran quen está detrás das iniciativas e se estas teñen
demanda social, para iso é fundamental a organización de base.

Ademais a galega é unha sociedade moi participativa, contra o que
din de que somos individualistas,
e se vas ao rexisto e ves a miríada
de entidades culturais, benéficas,
deportivas, solidarias... é enorme.
A min preocúpame que fose mudando o criterio, por exemplo,
das Caixas de Aforros, que teñen
unha serie de obrigas sociais e se
antes contaban co tecido asociativo para organizar os seus programas, agora a súa tendencia é abeiralas. Agora imos relanzar a Fe-

María Pujalte, Berta Ojea,
Manuel Rivas e Quico Cadaval e as actuacións musicais
dos Magical Brothers, Nordestinas, María Alice, María
del Mar Bonet, Luar na Lubre
e Mofa e Befa.♦

deración de Asociacións Culturais, que debe participar no Consello da Cultura Galega. Á súa
vez o Consello, por lei, debía estar presente nas fundacións das
Caixas porque contan co aforro
de todos e non son só bancos, teñen obrigas sociais.
Durante un tempo lecer e
deporte parecía que non tiñan acollida nunha asociación cultural nacionalista,
superouse ese prexuízo?
Era un culturalismo mal entendido. As organizacións políticas falan moito de apoiar o tecido
asociativo, pero chega o momento en que sempre o supeditan ao
apoio político directo á súa propia
estratexia. Iso é un erro, porque
desde a visión política non tes a
mesma ollada que a propia asociación, que pulsa máis a sociedade por abaixo, e iso debese apoiar
sen tanto proteccionismo. Se fago
un balance persoal deste vinte e
cinco anos podo falar da satisfacción de ter coñecido a moita xente relevante da cultura galega,
mesmo gozar da súa amizade, pero no mesmo prato da balanza estaría ter conseguido que moita
xente nova que se achegou a nós,
por moitos camiños, despois accedeu á cultura do seu país. Ese
traballo de normalización ademais xerou postos de traballo,
porque de aquí sairon deseñadores, fotógrafos, formáronse empresas cooperativas. E mesmo
deste pequeno niño sairon músicos, titiriteiros, actores,...
Economicamente como lle
fan fronte a tanta actividade?
Con moita imaxinación, porque son tres décadas de funcionar
moito tempo a contracorrente.
Houbo un salto importante nas
subvencións que recibimos, pero
aínda son moi inxustas respecto a
outras entidades que nin de lonxe
se achegan á nosa programación.
Non vou contra ninguén, pero
calquera fai asociacionismo se,
como ao Ateneo Republicano de
Galicia, lle dá Méndez Romeu 50
millóns para mercar un local. Daquela a nós tíñannos que poñer un
monumento porque facemos
máis dun cento de actividades
anuais. Polo demais son contrario
ao sistema de subvencións tal como está e penso que as axudas debíanse articular doutra maneira,
que non deixasen marxe á trapela.
Co goberno anterior da Xunta había unha manchea de organismos
creados ad hoc que apenas existían e levaban euros a moreas. Coñezo xentes do PP que viviron,
persoalmente, de montar un pendello asociativo, facer tres actiños
ao ano e meter o resto dos cartos
no peto. Iso non pode ser.♦
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Os libros arden mal, volume do ano
A Asociación Galega de Editores homenaxeou a Sabino Torres e
a Isaac Díaz Pardo na súa gala anual en Pontevedra
A.N.T.
A Asociación Galega de Editores celebrou a Noite da Edición
de Galiza. Os protagonistas
desta edición foron os editores
Sabino Torres e Isaac Díaz Pardo, que recibiron unha homenaxe a toda a súa traxectoria.
Isaac Díaz Pardo foi nomeado
presidente de honra da Asociación Galega de Editores
(AGE) durante a gala da Noite
da Edición de Galiza que se celebrou en Compostela o 16 de
decembro. O fundador de Ediciós do Castro –que até o de agora xa lle daba nome ao premio ao
mellor libro ilustrado– recibiu a
laudatio da man do escritor Fran
Alonso e viu recoñecido o seu
labor como pioneiro da edición e
eixo fundamental da recuperación da memoria histórica na industria cultural galega.

Manuel Rivas e, á dereita, Isaac Díaz Pardo.

O tamén editor Sabino Torres mereceu a outra homenaxe
da noite. Galardoado co premio
á edición histórica, foi Vítor
Freixanes o encargado de ler a
súa laudatio. Recordouse nese

intre o papel de difusor da literatura do editor da Moureira, creador da colección de poesía ‘Benito Soto’, que comezou a publicar no 1949 os poemarios dos
escritores contemporáneos. To-

rres é actualmente responsábel
da editorial Hipocampo Amigo.
Nos premios a libros, Os libros arden mal (Xerais), de Manuel Rivas, recibiu o galardón
‘Ánxel Casal’ ao libro do ano.
Manuel Rivas tamén conseguiu
o ‘Xosé María Álvarez Blázquez’ ao autor do ano. Don Xoán
(contado por si mesmo) (Sotelo
Blanco), de Peter Handke, foi
premiado co ‘Lois Tobío’ á mellor tradución, obra de Luís Fernández Rodríguez. O premio ao
mellor libro ilustrado recibiuno
Smara (Kalandraka), de Paula
Carballeira, ilustrado por Carole
Hénaff. A sombra descalza (Xerais), de An Alfaya, foi premiada
co ‘Xosé Neira Vilas’ ao libro infantil ou xuvenil do ano. Nos
premios a iniciativas culturais, o
espazo da TVG ‘Libro aberto’
(que se emite os mércores de
madrugada) levou o ‘Francisco

Fernández del Riego’ á colaboración no labor editorial.
No discurso de clausura da
noite de premios, o presidente
da AGE, Alfonso García Sanmartín, felicitouse pola aprobación por unanimidade da Lei do
Libro e a Lectura. “Entendemos
a unanimidade coa que se ratificou o proxecto como firme decisión de apostar definitivamente
polo sector. A unanimidade
compromete a palabra de toda a
clase política, máis alá dos avatares que a loita de partidos nos
poida deparar no futuro”.
Sanmartín destacou da nova norma o feito de definir a industria do libro como elemento
identificador de Galiza, o seu
carácter estratéxico e a súa valía como instrumento de normalización lingüística. Tamén
gabou aquelas medidas dirixidas á renovación tecnolóxica.♦

Carlos Mosteiro, premio ‘O barco de vapor’
A partir do ano próximo, o galardón aumenta a dotación aos 10.000 euros
A.N.T.
O pontevedrés Carlos Mosteiro
recibiu o premio ‘O barco de vapor’, que convoca a editorial SM,
polo libro Unha bruxa ben rara.
O xurado valorou a súa axilidade
e o seu enfoque orixinal.
Unha bruxa ben rara é, en
palabras do propio Carlos Mosteiro, “a historia dunha bruxa
que é boa, e non só iso”, explica,
“senón que é tan boa que os nenos empezan téndolle medo pero
acaban abusando dela. Isto convértese nunha vergoña para as
bruxas, que deben ser malas, e é
xulgada polo Gran Consello da
Bruxaría, que non pode tolerar o
seu comportamento”. Conta
Mosteiro que “cando desaparece
a bruxa, os nenos que se aproveitaban dela comezan a estrañala e
organizan unha expedición para
ir buscala. Chegan a unha buraca
e atopan baixo terra un mundo
subterráneo”. Neste punto, o escritor recoñece que fixo unha homenaxe consciente a Alicia no
país das marabillas, de Lewis
Carroll. Nese mundo, os cativos
van vivir todo tipo de aventuras
e novos personaxes que han continuar con eles a busca da bruxa.
O xurado, composto por
Xavier Senín, Manuel Figueiras e Isabel Soto, sinalou na
acta do premio que a obra de
Carlos Mosteiro “destaca polo
seu dinamismo, a súa axilidade e a súa orixinalidade ao lles
dar a volta a moitos tópicos
sobre as bruxas”. O xurado,
asemade, subliñou “os constantes cambios no punto de
vista narrativo no que o autor
implícito xoga o papel de personaxe en clave lúdica que
busca a complicidade dos lec-

tores. Por último, hai que resaltar a inclusión de recursos
estilísticos como a ironía, os
duplos sentidos e o humor”.
A obra será publicada pola
editorial SM, que convoca o
premio ‘O barco de vapor’ desde o 1984, a través da fundación do mesmo nome. Esta editorial anunciou que a contía do

galardón ascenderá dos 6.000
euros actuais aos 10.000 cos
que se premiará o gañador do
premio a partir do 2007.
“Apostamos firmemente pola
creación de literatura infantil e
xuvenil en lingua galega, que
fomente o gusto pola lectura e
transmita uns valores humanos,
sociais, culturais e relixiosos

que axuden a construír un
mundo máis digno”. Ademais,
SM anunciou que aumentará o
número de autores galegos no
seu catálogo, ofrecerá novos
planos de lectura para as aulas
e lanzará na nosa lingua todas
as súas liñas de libros de texto.
Carlos Mosteiro ten 51
anos, naceu en Xeve (Ponteve-

dra) aínda que vive na Pobra do
Caramiñal, onde dá clases de
Primaria. É vicepresidente da
Asociación Cultural Barbantia
e xa escribira dúas obras de literatura para os máis novos, O
día que Miguel Induráin pasou
por Gonderande (Galaxia) e
Manual de instrucións para
querer a Irene (Galaxia).♦
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Defensa da muller

Segunda aparición
do detective Frank Soutelo
Miguel Anxo Fernández publica Luar no inferno
Título: Luar no inferno.
Autor: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Galaxia.

A primeira saída a escena de
Frank Soutelo produciuse entre
un penetrante olor a orquídeas,
que é o rastro olfactivo que deixan os corpos en descomposición. A novela de Miguel Anxo
Fernández levaba o título de Un
nicho para Marilyn; no seu corpo narrativo, o detective Frank
Soutelo daba
conta dunha Literatura e
exótica trama cinema
que
xiraba
arredor
do simbiotícontrabando zanse en
de cadáveres historias
de famosos do como esta,
star system. como
Por aquel Gar- dous viños
cía Barros do da mesma
2002 non pasou, nin pasa- cepa.
rá, o tempo.
Non o permite
a orixinalidade atraente do tema. Cousa, por certo, ben complicada, nun xénero tan popular,
no que continuamente temas e
protagonistas se versionean dun
título noutro, dun autor noutro.
Porque, do resto, Frank Soutelo
era (e é) un detective moi canónico, o típico detective que está
de volta de todo e un tanto
amargado, ás veces cínico e case sempre irónico, que pon todo
o seu empeño na resolución do
conflito mais que se ve ultrapasado polo alcance da acción, a
pesar do cal rematará por ter
éxito. A súa especifidade, o diferencial nel, é ser un fillo da
emigración que sabe manter
vínculos e vencellos coa terra
dos seus devanceiros.
En Luar no inferno Miguel
Anxo Fernández retoma a este
detective para unha nova trama,
ben diferente da anterior e máis
tópica. De feito sorprende, en
comparanza coa novela anterior, como esta se vai metamorfoseando sen deixar de ser ela
mesma. A evolución desde a
trata de brancas do inicio ao
mundo das prostitucións, e de
aquí ás snuff movies para pasar
á corrupción policial e á vinganza particular, resulta totalmente
natural nunha sociedade podre
de cabo a rabo. Resulta absolutamente apropiada en discursos
destes nos que o protagonista
central (moito máis el que o lector), a cada paso que dá esclarecendo o misterio se ve superado
polas circunstancias. Mais mergulla a trama no mundo do tópico, non é fácil escapar del nun
xénero no que imperan os estereotipos, nun mundo que xa é
en si un estereotipo.
Outras personaxes da pri-

Miguel Anxo Fernández.

meira novela reaparecen acompañando a Frank Soutelo, ademais da secretaria (a típica secretaria secretamente namorada
do seu xefe, e dilixentísima) e o
dono do Peirao (restaurante do
que é propietario outro galego
na diáspora e permite introducir
a gastronomía, ese outro tópico,
galega) velaí tamén Sugar Jones, unha personaxe atinada-

mente configurada na anterior
novela e que dá moito xogo tamén nesta. Á vez que outras,
creadas para esta ocasión, desaparecen sen moita explicación,
caso de Malena, na vida da cal
se basea o proxecto fílmico Luar
no inferno, dun director que é
sobriño de Frank. Tras da figura
deste director, ao lector non lle
será difícil imaxinar o correlato
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Diego Ameixeiras.
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Galaxia.
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Manuel Rivas.
Xerais.
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A Nosa Terra.
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Galaxia.
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Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.
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Daniel Kehlmann.
Galaxia.
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Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.
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Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.
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Xesús Alonso Montero.
Xerais.
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do director mexicano Robert
Rodríguez, pois non é senón un
dos acenos que á sétima arte dirixe Miguel Anxo Fernández e
vai sementando no texto, como
era de agardar dada a súa actividade profesional, en realidade
pesan moito os acenos ao cinema detectivesco, tanto ou máis
que os dirixidos ao xénero literario. Literatura e cinema simbiotízanse en historias como esta, como dous viños da mesma
cepa e de idéntica anada, até o
extremos en que só un cinéfilo
convencido ou un lector experto
será quen de establecer a procedencia da rica, enxeñosa e irónica fraseoloxía coa que se expresan as personaxes e o narrador.
A trama da novela desenvólvese a redor dun proxecto
fílmico, que dá título á novela e
que a produtora Mirafilms (outro aceno, este de fácil acceso)
se nega levar a cabo se non é
introducindo fondas modificacións que desvirtúan por completo a historia. Frank Soutelo
comeza a investigar as razóns
desa negativa sen imaxinar que
o que está facendo é desabrir a
entrada a un sumidoiro no que
se amorean as lustradas putrefaccións da sociedade.
A historia secuénciase en
capítulos breves dotados de unidade de acción, como estratexia
que trate de dinamizar unha trama con vocación de sorprender.
Nun xénero tan tópico e nun
discurso que non foxe deles, isto non se consegue sempre, nin
tampouco dinamizar a trama,
pois esa estratexia colide coa
necesidade de describir, de procurar que a lectura favoreza a
visualización das personaxes.
Pola contra, curiosamente, visto
que as personaxes son estereotipos, isto debera permitir meirande axilidade narrativa.
A novela resulta, iso si, moi
plástica, como se vén dicindo
nestes casos. A secuenciación, e
mesmo esa preocupación que
vimos de comentar, logran que
a sucesión de follas de papel, de
páxinas, se asemelle, no posíbel, salvando as distancias, á
dos fotogramas do celuloide.
Desfortunadamente, nalgún caso resulta pouco críbel a acción,
como cando Frank viaxa no
fondo, suplementar, camuflado,
dun camión e chega a destino
canso de aturar a poeira do deserto; non se pode desbotar que
isto sexa posíbel, mais debería
estar mellor explicado. En definitiva, Luar no inferno é unha
novela que non foxe dos tópicos, do xénero, concebida para
entreter lectores que non lle demanden outra cousa.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Políticas públicas de igualdade. Perspectiva de xénero, coordinado por Ana Sánchez Bello, é un volume colectivo no que
participan
ademais
Judith
Astelarra, Mª
do Carmo
García Negro,
Esther
Sánchez
Torres, Pilar
Ballarín
Domingo e Mª Jesús
Izquierdo. O libro analiza como as institucións públicas interveñen en defensa da muller.
Edita Laiovento.♦

Escrita
para mozos
Xerais publica
Multiculturalismo e
identidades permeábeis na
literatura
infantil e xuvenil,
volume coordinado por
Blanca-Ana
Roig Rechou,
Isabel Soto
López e Pedro
Lucas Domínguez. Coa
axuda de
investigadores convidados
analizan en determinadas
obras publicadas en todas as
linguas peninsulares a presenza do multiculturalismo e a
identidade.♦

Os pinceis
Encontrar as características e
temas da pintura de Castelao.
Velaquí o
obxecto de
Castelao
pintor,
último libro
da ‘Biblioteca Castelao’
que edita
Galaxia. Miguel Anxo Seixas é o editor e
prologuista. Xosé Manuel López encárgase do epílogo. Reprodúcense as principais
obras pictóricas do
rianxeiro.♦

Alonso Montero
Xesús Alonso Montero presenta dúas novas obras: Ánxel Fole, García Lorca e Os seis poemas galegos (editado polo
Concello de
Lugo) e Guerra civil e literatura galega (19361939) –que
coordina a
medias con
Miro Villar–,
en Xerais. En
ambas as obras
búscase abrir
novas vías de investigación literaria e descóbrense novos
textos e novas tendencias en
clásicos das nosas letras.♦
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Xistral
Nº 9. Setembro do 06.
Coordina: Camilo Torres Gómez.
Edita: Concello de Lugo.

Cincuenta poetas mostran a
súa lírica neste número.
Algúns son veteranos, caso de
Carme
Blanco,
Xosé Lois
García,
Emilio
Insua, Isidro
Novo, Claudio
Rodríguez
Fer ou Helena Villar
Janeiro.
Outros empezan ou continúan
o ascenso con poemas de moi
diverso contido e intencións.
Intimidade, relación coa sociedade, medo, dor… A poeta
máis nova das que se inclúen
é Alicia Fernández, de 19
anos.♦

Abelleira
Nº 87. Inverno do 06.
Dirixe: Isabel Sanxurxo.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

Xesús Asorei explica os
fundamentos da denominada
‘Nova apicultura’.
Marcos Varela analiza
como se
encara a reprodución
neste novo
xeito de apicultura. Xosé Manuel
Durán dá
conta dos
métodos de obtención de mel
de calidade. Ademais, actualízanse todos os os temas
relacionados coa asociación.
A información máis destacada
é o informe sobre o Plan Apícola.♦

Andaina
Nº 45. Outono do 06. Prezo 5 euros.

María Xosé Agra recorda dúas
mulleres recentemente
falecidas, Susan Moller Okin
e Iris Marion Young. Anna
Amorós relaciona o desexo
que debe provocar a
publicidade coa fermosura que
se transmite na arte. A través
de diversos anuncios, a autora
relaciona modelos artísticos
con
representacións publicitarias.
Aurora
Marco achégase a Consuelo Rodríguez, guerrilleira
antifranquista. Carme
Blanco recorda o exemplo de
moitas mulleres que sufriron a
represión polas súas ideas.
Laura Gómez entrevista Lola
Rodal, represaliada. Áurea
Sánchez comeza a súa serie
sobre o neocaciquismo. Patricia Comesaña e Anxélica Comesaña lembran a vida na
conserva de súa avoa
Asunción.♦

Inverno vermello
Branca Silva presenta a súa pintura
da ‘non forma’ cun rotundo discurso cromático
Título: Onde habita o vermello.
Autora: Branca Silva.
Lugar: Galería Paloma Pintos, Santiago.
Datas: Até o 14 de xaneiro.

No tempo de inverno os días
son escuros, húmidos e tristeiros e o paso lento das horas mídese no reloxo da gama dos
grises. Estamos na estación das
cores frías e o calor e a alegría
da luz atopámola no cromatismo da arte, neste caso, nos cadros de Branca
Silva.
E s t a m o s Estamos
falando desde diante
o territorio da dunha obra
pintura e aquí pictórica
as cores non
teñen regras que
–si hai teorías– reclama
e os significa- a ollada
dos poden di- cómplice
ferir dun artis- do público,
ta ao outro, que
dun cadro ao envolve o
outro, pois hai
que entender espectador
que agroman nunha
desde as diver- fascinante e
xentes necesi- enigmática
dades vitais ambientación
dos creadores, poética.
neste caso da
pintora Branca
Silva. Por iso
non nos atrevemos a dicir con
seguridade que nestes cadros,
nos que o vermello é a cor predominante, este cromatismo estea falando dun estado de ánimo optimista desta creadora.
Pode ser, mais a historia desde
Mark Rothko dinos que as cousas non son así de sinxelas. O
artísta americano deprimíase
cando os críticos facían este paralelismo simple e dicían que
os cadros nos que predominaban os grises correspondían a
un estado de ánimo tristeiro do
pintor, mentras que cando os
vermellos, laranxas e ocres dominaban os seus lenzos, era
porque estaba máis animado.
Pero isto non se correspondía
coa realidade autobiográfica do
artista e tense demostrado que
cando pintaba cadros cualificados de tristeiros polos críticos
non era porque estivese precisamente decaído de ánimo.
Afirmar que os cadros de
Branca Silva son pinturas que
responden só a un optimismo
vital da artista pode non ser de
todo acorde coa realidade. Quizais si. Tampouco podemos dicir que sexa unha pintora “colorista”, pois esta expresión,
como en Rothko, vai contra a
carga emocional que estes cadros encerran.
O que si estamos seguros é
que esta pintura chama a nosa
atención por unha razón: non é
extravagante. É unha pintura

pintora unha experiencia que
podemos cualificar de espiritual. Son cadros dunha beleza
baseada nunha abstracción lírica e afastada do representacional. Aquí a beleza despréndese
da utilización cálida das cores,
pero a beleza desta pintura non
se reduce só a iso, ao fácil ornamento, pois vai máis alá e
trascende as cousas sentidas,
que diría outra vez Rothko.
Estamos diante dunha obra
pictórica que reclama a ollada
cómplice do público, que envolve o espectador nunha fascinan-

que bebe desa tradición da non
forma, onde non hai relación
aparente entre fondo e figura.
Esta, de habela, está insinuada
ou delimitada por trazos diluídos e como frotando sobre un
campo monocromático desbordado pola cor que quere medrar sen límites. Mais o monocromatismo non é sempre dominante, é maioritario, pero
aquí non hai tensión entre as
cores e, estas son as verdadeiras protagonistas dos cadros e
o vehículo principal da súa arte. Con cores intensas define a

te e enigmática ambientación
poética e lle produce unha vertixe visual que lévao por terreos
íntimos, nos que se ve enfrontado consigo mesmo, pois á contemplación chégase sen intermediarios, xa que esta é unha
pintura que busca o primixenio.
Entón podemos dicir que é arte
para contemplar en silencio e
para a experiencia, a do espectador diante da obra, polo que o
que quixo dicir a artista non é
realmente o interesante aquí.♦
M. VILAR

A nación galega existe

Conversas con Francisco Rodríguez
Xosé Mexuto

Sempre se dixo que Francisco
Rodríguez ten moito que
contar. Neste libro de
conversas faino reflexiva e
abertamente desde unha óptica
persoal e política e mesmo con
ánimo de trascender.

Non agacha opinións sobre calquer
tema e, menos aínda, sobre as
máis espiñentas situacións que lle
tocou viver desde o liderado
do nacionalismo galego
contemporáneo.
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Paco Ibáñez
‘A poesía e a canción son como o mar, sempre está aí e
se non vas velo é o teu problema’
ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO

Non quere ser nin se considera pioneiro de nada. Está convencido de que
entre moitos –mesmo alude aos trobadores da Idade Media– crearon unha
maneira de dicir, de cantar ou de compoñer cancións. Paco Ibáñez rexeita
calquera tipo de protagonismo. Pensa que é unha fornada, un período no
que algunhas persoas se puxeron a facer música. Está convencido de que
mentres haxa seres humanos que pensen haberá cancións, parafraseando a
quen dixo unha vez que mentres haxa mulleres haberá poesía.
Paco Ibáñez é un referente indispensábel cando repasamos os conceptos culturais que nos rodean. Independente, coherente, libre na súa
visión da vida, Paco está vivindo tempos de bonanza e recoñecemento. Agora, aos seus 72 anos, segue cheo de proxectos. Proxectos ilusionantes, universais.
Tentarei fuxir dos adxectivos que adornaron o pasado. Afastareime
de tópicos e de estereotipos. Paco engaiola en canto un o coñece. Nunca pasou de moda, porque está lonxe das modas: a poesía e a canción auténtica nada saben diso. Son a vixencia dos sentimentos.

O 23 de abril de 2007 vai ser un día emocionante para el. Un evento máis que merecido. No Liceo dará un concerto transmitido a 70 universidades de todo o mundo, mesa redonda incluída, ademais dunha videoconferencia e diversos actos interactivos. Por se iso fose pouco, a
Universidade de Sevilla, a través da páxina web de Paco Ibáñez
(www.aflordetiempo.com) vai crear un punto de estudo da súa obra.
Momentos brillantes na vida dura e intensa dun vello trobador que non
envellece, que non se cansa de dicir as súas verdades, que está disposto a rachar a súa voz a prol da poesía, a prol da palabra poética.
Paco Ibáñez comeza a recoller os froitos de todo aquilo que sementou ao longo dos anos. Sementes, sen dúbida, que non levou o vento.
E tras asistir a un emotivo concerto na Coruña hai unhas semanas no
Teatro Rosalía de Castro cheo e coas entradas esgotadas; tras emocionarnos a todos durante tres horas nas que se atreveu cun marabilloso poema de Celso E. Ferreiro, “Chove”, que nos fixo enmudecer aos alí presentes, enfiei con el a seguinte conversa.

Paco Ibáñez co autor desta entrevista, o poeta Antonio García Teixeiro, de quen musicou e cantou, no recente concerto da Coruña, o poema “Pomba de menta”, pertencente ao libro Paseniño, paseniño.

Que lle pide Paco Ibáñez a un
poema para poñerlle música
e crear unha canción?
Non lle pido nada. Dámo todo el. Leo un poema e non sei
explicarche como é, por que se
acenden as luces que leva o poema dentro. Daquela ponse a camiñar, a voar; ponse contento e
chega a bailar. Eu pregúntolle se
é canción e el dime que si, que é
canción. Búscolle a música e co-

meza a vivir. Ás veces hai cancións que non se abren dabondo;
son máis secretas que outras.
Cal é o papel que a poesía
pode e debe xogar na sociedade actual?
O que xogou sempre. Manter
a luz, esa luz que está dentro de
nós, esa luz que te guía e que che
fai ver a vida en toda a súa complexidade, porque se non o mundo se apaga diante dos ollos, non

te permite ver e pérdese.
E esas cancións que parten dun poema conservan
aínda un lugar nestes momentos tan difíciles?
Por suposto. O momento está aí para ser gozado. Os que non
están son os que foxen, os que se
arredan. Sempre digo o mesmo;
a imaxe é a mesma: o mar está aí
e se non vas velo, alá ti, o mar
non desaparece. Ben, pois a can-

ción é necesaria como a vida que
respiras. Eu noto que a xente se
empobrece e confórmase con
miudezas e xa está. Ás veces,
perde criterio, perde esixencia,
sen decatarse de que están a converterse en zombies, en pobres
por dentro e é unha mágoa. Dóeme moito cando sinto que a vida
e o mundo chegan a idiotizarse.
Onde está a poesía, Paco?
Sei que pode ser un tópico pero

quero saber onde a atopa unha
persoa que convive con ela?
A poesía está en todas partes. Os que a atopan son realmente os poetas…
Pero –interrómpoo- ti
atópala continuamente, convives con ela…
Eu atópoa só cando o ramallo
está feito polo poeta, cando teño
os versos á miña disposición. O
que paga con sangue é o poeta.
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Eu pago dedicándolle unhas poucas horas da miña vida, procurándolle a música e querendo
transmitir o que me provoca; algo así como sementar no vento.
Sementar no vento. É onde sementaches ti ao longo da
túa vida?
Exactamente, si, podemos
dicir que é así, eu paguei co
meu traballo pero dun xeito
moi reconfortante. Sementei
no vento e el encargouse de difundir ese traballo.
E tiveches que pagar algún
prezo por ser fiel a ti mesmo?
Paguei o mellor prezo que
se pode pagar: a satisfacción de
ter feito o que quería facer.
Xa, pero esa fidelidade a
unha maneira de ver o mundo e de non aceptar imposicións tamén pasa factura.
Non, eu pagaría ese prezo se
tivese ganas de ter feito outra
cousa pero, como sempre quixen
facer o que fago e facelo con ganas, non podo falar de ningún tipo de prezo que pagar. Nunca
traizoei os meus principios porque é o que sinto e ademais gozo
con todo o que levo feito a través
dos anos. Pásame coa cerámica.
Estou disposto a percorrer mil
quilómetros a pé ou de xeonllos
para ir buscar unha peza que me
gusta, enténdesme? Unha canción é iso, algo que me fai mover
e, ademais, conmóveme.
Antoloxía da poesía en
lingua castelá
É consciente Paco Ibáñez de
que a súa obra é unha gran
antoloxía da poesía en lingua
castelá dende o romanceiro
até os poetas dos nosos días?
Home, comezo a selo, esa é
a verdade. Aí está Julia (a súa
marabillosa compañeira, alma
deste Paco actual) que me está
poñendo en fronte, que me está
amosando o que levo feito dende outra perspectiva. Ela pásame a película, eu véxoa e digo:
“Oe, pois é certo”. Todo isto é
algo que se foi facendo ao longo da túa vida, ao longo do
tempo. Ti vas poñendo unha
canción sobre outra até facer
unha piña e, de súpeto, es consciente de que fixeches unha
obra case sen darte de conta.

E cales foron os criterios
Eu sentín unha emoción
que seguiches para realizar
enorme cando collín, hai xa
unha obra desta importancia?
ben tempo, a túa guitarra. ViO criterio de querer que
ñéronme á mente moitas couesas palabras que te conmoven
sas. Que é para ti a guitarra?
se convirtan en canción. Se de
Un apoio, unha cómplice…
entrada o poeta
É a complicixa che dá feito o
dade total. É o
poema, ti ves
que pecha o que
aguei
que lle falta o
ti pretendes deiempurrón, ese o mellor prezo que tar nas túas canempurrón que ti
cións. É quen lle
lle dás para arte- se pode pagar:
dá a verdadeira
llar a canción
dimensión
ao
a
satisfacción
que persegues.
que fago, é o arNese intre sentes
co que tensas paa satisfacción de de ter feito o que
ra que a frecha
crear algo. Non quería facer”
chegue o máis
podo falar de
lonxe posíbel.
criterio pensado;
A quen lle
resulta case, cafala Paco cando
se, instintivo. Logo decátaste
canta? Que sentimentos inde que aparece algo creado patentas provocar?
ra que a xente o escoite; algo
Eu cántolle a todo aquel
que se vai transmitir co obxecque lle guste o que estou cantivo de que entre dentro do seu
tando.
corpo, da súa alma.
A quen teña a capacidade
Estamos, pois, a falar do
de emocionarse…
criterio do corazón?
Efectivamente, iso é. A
Si, quizais, do corazón ou,
emoción é o tesouro máis granmellor, digamos que o criterio
de que temos na vida. Un sentida beleza.
mento que move o corazón, que

‘P

‘Os medios de comunicación
cambiaron o criterio
polo consumo’
Por que se silencian os teus
concertos? Aínda molestas?
Os medios de comunicación hoxe, cada vez máis,
non se paran a pensar. Fáloche da televisión, das revistas, dos xornais, eu que sei…
Queren outro tipo de estímulos, non valoran o que ti lles
propós porque está afastado
dos seus intereses comerciais, políticos, de prestixio
ou o que sexa. Ti non lles vales a eles para lograr os seus
fins. Daquela, esa maioría
non se preocupa de que as
persoas se deteñan a escoitar
o que fas; pensan, no fondo,
que non lles vai gustar. E a
eles non lle vai ser rendíbel.
De aí que alimenten as zaran-

galladas e dánllela decontino.
Buscan a maior trangallada
para que a xente consuma.
Provocan a falta de criterio
da maioría. O poder está nas
súas mans e manipulan todo
o que poden. Enchen os seus
petos. Escoita, direiche que
eu teño televisión e dáme noxo. Se por casualidade a poño
nun intre determinado e o
que vexo segue a darme noxo, premo o botón e fóra.
É a liberdade de acender e apagar algo. Non é
obrigatorio tela posta…
Claro, claro. A xente debe escoller pero aí coinciden
os criterios guiados polo
que lle ofrecen e, a bailar
xuntos. Mágoa.♦

o fai vibrar porque, Antonio, se
non vibras é que estás morto.
Que é para ti a independencia, a liberdade persoal?
Ser libres quere dicir ser
coherente contigo mesmo. Ser
coherente cun mesmo, así simplemente, non quere dicir nada.
É como a palabra liberdade, así
solta pouco quere dicir, porque
asasinos coma Franco ou Hitler
foron coherentes con eles mesmos. Eu penso que a partir dun
criterio honesto e elevado hai
que estar á altura do ser humano, respectalo e valorar sempre
as cualidades que as persoas
han desenvolver.
Que non che gusta do que
ves e do que vives?
Pois non me gustan nin a
mentira, nin a superficialidade,
a xente vulgar e ordinaria e,
por riba de todo, non me gusta
a traizón.
Agora, á túa idade, sénteste máis libre que nunca?
Pódese dicir que si. As miñas
ataduras son a todo aquilo que me
gusta. A iso si que chego a atarme. E como non pido máis, collo
a guitarra, canto, compoño, fago
parvadas e vivo desas parvadas.
A conversa segue tocando
moitos outros puntos. Paco,
que comezou algo remiso, recupera as ganas de falar. Falamos do Congreso de poesía de
Taiwan onde cantou con grande éxito, cántame algunha canción máis, imita aos chineses
pedíndolle cancións en éuscaro
e afirma que nunca cantará en
inglés. Coméntolle que me sorprende o seu perfeccionismo á
hora de compoñer e, tras algunha dúbida, di que os perfeccionistas son realmente os poetas.
Rimos con ganas perante as
ocorrencias que deixa no aire.
Se lle nomeo a palabra
“franquismo”, ponse serio e
amosa unha fonda dor pola actitude da Igrexa co réxime do
ditador, a quen apoiou de tantas
maneiras e láiase de que agora
estean aí como se fosen vítimas
de non deixarlles ser verdugos.
É Paco Ibáñez en estado
puro. É un home de conciencia recta que segue levando a
poesía polos escenarios de
medio mundo.♦

‘Non fago militancia do idioma,
senón da emoción de cantar en linguas distintas’
Por que esas incursións nas
máis diversas linguas: provenzal, italiano, francés, galego, éuscaro…?
Porque me tocou vivilas. Son
vivencias auténticas e fondas.
Cando era rapaz ía ao colexio e
oía o meu avó cantar [Paco cántame dúas fermosas cancións populares vascas. Que marabilla!]
tantas cancións que el cantaba a
miúdo, pois… fican aí dentro,
non? De entrada tes que ter un
amor grande pola canción e eu tíveno sempre dende cativo, sempre me gustou cantar. E logo o
que cambiou foi o nivel da mensaxe; é querer sentir unha emoción forte, profunda; unha emoción con maior densidade. Hai

cancións máis lixeiras que che
fan ser máis optimista, por exemplo cancións que eu cantaba correndo polos campos. Esa necesidade de cantar posuína sempre.
O feito de vivir en Francia,
permitiume coñecer cancións
francesas que, cando as canto,
me emocionan, e en Italia e en
tantos sitios. Canto, por exemplo, en provenzal unha canción
de Pierre Pascal, tradutor de
Brassens, que se chama Nani
(nada coñecida) e, fíxate, o outro
día pedíronma en Sevilla, que
che parece? É curioso, cantando
en Taiwan, os chineses pedíanme máis cancións en vasco.
E en galego, ese poema de
Celso Emilio Ferreiro (refírese

a Chove), xa lle tiña posto o ollo
enriba dende hai tempo e coido
que me saíu unha canción profunda e emocionante; eu non falo galego pero todo vai vencellado a esa simpatía que teño
por Galicia, polos galegos que
coñecín a través dos anos, por
todas as paisaxes que pasaron
por ti. Todo isto vai unido a ese
fenómeno de coñecer un país,
unha lingua, xente dese país que
me provoca ganas de cantar nesa lingua, querer facelo ben, ou
alomenos, intentalo.
Es consciente de que alguén coma ti, cunha obra de
referencia musicando a poesía
en castelán, pode facer que ao
cantar en galego ou en éusca-

ro, poñamos por caso, pode
facer subir a estima da xente
que aínda fala estes idiomas
contra vento e marea?
Eu non pretendo que sexa
así. Non fago nin quero facer
militancia do idioma. Sáeme
como algo natural porque o desexas. Eu fago militancia da
emoción de cantar en idiomas
distintos. Por exemplo, direiche que falo o hebreo por diversas razóns e nel hai cancións fermosas que sei e que
me gustan moito; podería cantalas pero non as vou incorporar ao meu repertorio porque
sería un insulto para o pobo palestino, comprendes? Esta si é
unha toma de postura.♦

Pequeno
dicionario
persoal
Pedímoslle a Paco Ibáñez que
nos dixese o que significaban
para el certas palabras. Estas
son as respostas.
República.- Vivir en liberdade.
Franquismo.- Vivir entre
porcos.
Canción.- Ser xeneroso, romántico e ter ganas de vivir.
Palestina.- Gran crime que
se está a cometer e que o mundo permite.
Brassens.- O cumio de toda
a canción que se fixo no mundo
enteiro.
Zapatero.- Un home con
vontade, con forza, que sabe
cara onde vai e que ten xente
que o apoia. Vale moito.
Éuskaro.- Recuncho do
meu corazón, da miña alma, da
miña nenez, da miña nai e de
todo o que vivín.
Proceso de paz en Euskadi.- Algo que estou desexando
que chegue a bo porto dende hai
anos. Matar é doado, pero construír un país, alimentar un idioma, unha historia e a sensibilidade dun pobo é máis difícil.
Kale Borroka.- Unha barrabasada que amosa unha
enorme pobreza de espírito.
Iraq/Líbano/Afganistán.Pregúntallelo aos americanos.
O gran pecado que cometeu esa
xente foi ter gas e petróleo.
Rock.- O verdadeiro, o orixinal é produto do sentimento profundo. É unha planta que nace da
rabia diante da inxustiza. Ese ten
enerxía e forza.. Pero hai ese
rock de salón, comercial, o “rock
Mc Donald’s”. Ese non me interesa en absoluto. Eu podo poñer
ese “rock Mc Donald’s” durante
cinco minutos para sentir a felicidade cando para.
Aznar.- A ese non paga a
pena nin nomealo.
Concerto no Olympia en
París.- Conxunción de enerxía,
política, mocidade para rachar
moldes nunha época na que
non che deixaban respirar. Unha encrucillada. Un punto de
partida.
Concerto.- Suxíreme arroz
con leite. Eu pásoo moi ben en
contacto coa xente.
11 M.- Barbarie. Todo movemento que intente valerse de
tiros e mata a xente eu rexéitoo
completamente.
José Agustín Goytisolo.- O
gran poeta da xeración do 50.
Para min, o máis denso, o máis
profundo, o de maior capacidade de visión real dos sentimentos, da filosofía, da reflexión…
Todo iso e máis encerrraba a
súa poesía.
Memoria histórica.- O que
máis se parece á necesidade de
xustiza. Somos seres que pedimos xustiza, xustiza, xustiza.
Esa ferida aberta se non a provocasen non estaría aberta aínda.♦
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Biografía dun heroe proletario
A autoridade da palabra lembra
a figura de Paco Filgueiras, activista contra o franquismo
Título: A autoridade da palabra. Biogafía do

comunista Paco Filgueiras (1920-1976).
Autores: Vítor Santidrián e Xosé M. Iglesias.
Editan: Fundación 10 de marzo.

O propio título vale o seu. É en
si mesmo un concepto para demorarse nel. Todo o libro é para
demorarse nel. A alguén lle ouvín dicir que é un libro que se le
nun instante. Será para os que o
leron para adornarse soamente.
Eu digo que ao revés: a min levoume máis dun instante. E penso volver abrilo máis veces. Porque é á luz de libros así onde se
ve ben onde empeza e onde non
empeza a transición política.
Que algúns pensan –ou fan que
pensan– que o tránsito empezou
nos pactos da Moncloa e no bisoñé de Carrillo Serán simples!
A democracia nin chegou a
cabalo da flebite nin grazas á
lucidez de media ducia de listos. Claro que teñen o seu mérito a media ducia de listos. Pero os canteiros do cambio foron os tres millóns de persoas
que pasaron polos presidios
franquistas simplemente polo
feito de querer ser libres!
Foi ao lombo de todos eles
que chegamos aquí. A transición
é obra, sobre todo, dos peóns da
historia, non de persoeiros escolleitos, ben claro queda neste li-

bro: Daniel Niebla e Amador Rey
eran peóns e quedaron no sitio.
Grazas á loita colectiva estamos aquí. Moito antes da morte
biolóxica de Franco e dos pactos políticos por arriba, xa fora
morrendo por abaixo o franquismo; na Camocha, na Ba- Paco
zán, nos campus universita- Filgueiras
rios e por sitios formou
así; o garrote parte
que esganou o do Comité
franquismo foi do Partido
o gran metal e Comunista
a bendita mi- de Bazán
naría; o derrubamento da di- con Pancho
tadura foi obra e Vilaboi:
do día a día co- dous heroes
lectivo, non de Galicia e
froito da enxe- de España
ñaría política da talla
dos de arriba; proletaria
foi obra de zurcir o día a día de Cristino
de comisaría García
en comisaría ou Casto
miles e miles García
de persoas hu- Rozas.
mildes, de humildes dirixentes e de humildes dirixidos.
Ninguén pase por alto o cortante e punzante fío do símil “zurcir o calcetín” que esgrime sa-

biamente o protagonista do libro.
Libros así son o candil de
ver os pasos que demos e os
moitos que nos quedan por dar
aínda no longo camiño do porvir colectivo. Zurcimos o pasado, estamos zurcindo o presente, pero o futuro queda enteiriño por zurcir. Así que ou o zurcimos entre todos no día a día
ou quedará por zurcir. Non nolo zurcirán os de arriba en por
si. Basicamente haberá que
zurcilo por onde se zurciu toda
a vida: por onde a loita de clases calza de esparto, que por
onde se pisa esparto é por onde
máis se lúen os calcetíns, non
polos despachos dos líderes.
Os meus parabéns a Vítor
Santidrián e a Xosé Manuel Iglesias. É o deles un libro excelentemente zurcido. Non agardaba menos deles eu, tamén o digo.
Un libro así non lle cae a un
nas mans todos os días, sei que
deixan cousas por dicir e que
conviría dicilas –cousas como
que houbo dirixentes de moita
sona que querían desactivar as
accións de marzo do 72, aducindo falta de condicións subxectivas, e que grazas a outros
de sona menor foi posíbel poñer o conxunto do pobo de Ferrol á vangarda da loita antifranquista– pero o que non dei-

xan por dicir, e din Iglesias e
Santidrián no libro, a min sóame a verdade ben dita.
Do que din e do que suxiren
no libro colixo que non hai máis
remedio que darlle polo pau a
José Ortega y Gasset cando o
ilustrísimo filósofo republicano
di que todos somos quen somos
e máis as nosas circunstancias: o
camarada Paco Filgueiras foi
quen foi grazas a vivir nun sitio
onde había un Ateneo Libertario
e unha Sociedade de Protección
Mutua de “resistencia á explotación do home polo home”
Paco Filgueiras formou parte do Comité do Partido Comunista de Bazán con Pancho e Vilaboi: dous heroes de Galicia e
de España da talla proletaria de
Cristino García ou Casto García
Rozas. A Vilaboi cominárono os
seus torturadores cun definitivo
“¡o cantas o te matamos!” e
cunha bala na cabeza. Vilaboi
contestou: “prefiro morrer con
honra a que mañá o pobo e
meus irmáns, os traballadores
ferroláns puidesen apuntarme
co dedo dicindo: Ese ten sido un
covarde. Ese é un traidor”.
Di do seu mestre, na páxina
20 do libro, un dos seus bos discípulos, que do mellor que fixo
Filgueiras foi ensinalos a eles a
ter sempre un sorriso e unha pa-

labra de esperanza nos momentos sombríos; e ensinalos a poñer o traballo colectivo por
diante de calquera individualismo, que é a mellor menciña
contra o caudillismo obreirista.
E 20 páxinas máis adiante volve á carga e di que outra das
grandes virtudes de Filgueiras
foi saber permitir a remuda nas
CC OO e no partido. Que marxista é iso de poñer as masas
como espiñazo do suxeito da
historia e non os caudillos!
Pero aínda hai outra virtude
moi grande do sabio de Mugardos no libro: sempre acaba por
acatar a opinión da firección,
salvo cando a firección di que o
fútbol é o opio que esgrime
contra o pobo o inimigo; Filgueiras por esas non pasa e dálle á dirección un corte de manga cada día. Ben sabía el que a
revolución non se fai en torres
de almafí, que contaminarse
coas masas é imprescindíbel.
Tamén boto de menos no libro
que non se cite ningún dos nomes dos torturadores. Así os netos, se é que os teñen e son persoas de ben, saberían quen foron seus avós, e talvez non choren por eles. Xosé Manuel e Vítor: graciñas polo voso libro!♦
XESÚS REDONDO ABUÍN

Concertos

As promesas do indie galego
Catpeople actuou na Coruña e Vigo precedido por The Blows
Lugar: Mardi Gras (A Coruña) / A Iguana

Club (Vigo).
Data: 15 (A Coruña) e 16 de decembro (Vigo).
Prezo: 9 euros.

A pasada fin de semana A Coruña (venres 15) e Vigo (sábado 16) foi escenario de dous
concertos nos que Catpeople
foron os protagonistas principais e The Blows fixeron de teloneiros. As salas Mardi Gras e
A Iguana Club acolleron o recital de dous grupos dos que se
agarda gran proxección nos
vindeiros anos. Nesta reseña
referímonos á actuación celebrada en Vigo.
Aínda que cun só disco
editado, Catpeople xa ten unha rodaxe e de feito ofreceu un
concerto sólido e ben executado. O seu gusto pola melodía e
polos cambios de ritmo sitúao
nun panorama internacionalmente homologado. A voz
grave e impostada do seu solista dominou o recital vigués.
É melancólica ao tempo que
solemne, sen chegar a épica.

Nestes tempos, as influencias
tanto musicais como estéticas
son inevitábeis e necesarias,
pero ás veces o resultado quería ser un pouco máis xenuíno.

Así, nas pezas deste grupo
ecoan sons e formas que lembran teimudamente a The Divine Comedy, Interpol ou Pulp
–mesmo o cantante rouboulle

os lentes ao pobre Jarvis Cocker!
O quinteto repasou o seu
primeiro traballo, descubriu
que algunhas das súas cancións
xa son pequenos hits, presen-

tou unha peza nova e atreveuse
cunha versión Pulp. Cos bises,
non chegou a hora e media.
Catpeople son de Vigo pero
por razóns comerciais reclámanse de Barcelona, onde teñen a súa produtora. En Catalunya non protestaron por esta
nacionalización forzada, se cadra porque a todo o que chegaron ultimamente foi a parir un
grupo de cheíñas barceloneses
chamados Sidonie. Porque a pesar de necesidade de madurar
un chisco, Catpeople é o máis
exportábel do indiepop español.
Previamente, quentou o ambiente o grupo vigués The
Blows. Musicalmente máis escuro, cunha querenza polo rock
máis que polo pop, este cuarteto
prepara a súa fichaxe pola mesma produtora que Catpeople e
está a ofrecer con éxito os seus
primeiros recitais. Xa conta con
cancións suficientes para gravar
un álbum, que podería chegar en
setembro do ano que vén.♦
H.V.
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De Cedeira a Foz,

cantos do mar
do norte

Música vocal, tradición
mariñeira, harmonía de jazz
Aínda que o proxecto de Nordestin@s ten apenas dous anos de
andaina, as traxectorias dos músicos que as integran remóntanse
no tempo. Guadi Galego relacionouse dende nena coa música tradicional e clásica formando parte
de diferentes formacións. Unha
delas foi o grupo tradicional
Rumbadeira e outro Cantigas e
Agarimos, onde coñeceu a Xabier
Díaz e ás compoñentes de Leilía e
Anubía. Na actualidade centra a
súa actividade artística como voz
e gaita de Berrogüetto e no dúo
Espido, que integra xunto con
Guillerme Fernández. Ten participado ademais como compositora
e intérprete en diferentes discos
de artistas como Uxía, Susana
Seivane, Anubía ou Lamatumbá.
Pola súa banda, Abe Rábade
é un dos músicos máis destacados dentro do panorama do jazz
en Galiza. Xunto a Paco Charlín
e Ramón Ánxel Rei puxo en
marcha o proxecto Abe Rábade
Trío así como Abe Rábade
GHU! Project, ao que se sumaron ademais Chris Kase e Jesús
Santandreu. De todo este labor
publicáronse os discos Babel de

Sons (2001) e Simetrías (2002)
no selo xingra.com, Abe Rábade
GHU! Project vol.1, no selo Karonte, o mesmo que vén de publicar este ano aberábadetrío.
Coa súa última proposta, Nordestin@s, o pianista fai unha incursión nun ámbito musical distinto ao jazz ao que ten acostumado ao seu público.
Ugia é a outra voz nordestina. É coñecida na música tradicional polos tres discos anteriores editados co seu anterior grupo Chouteira e polas colaboracións con grupos de estilos musicais diferetnes. Ten participado no Musical Dillei de Carlos
Blanco, no Espectáculo de Galicia Baby de Nación Reixa, coa
Banda Basotti, Eliseo Parra, o
espectáculo de voces femininas
Son delas, con Xenreira, Susana
Seivane, Os Cempés ou A Matraca Perversa. Foi ademais a
fundadora do Conservatorio de
Música Tradicional e Folque de
Lalín, que actualmente dirixe. O
seu grupo habitual é Marful, unha banda formada por Pedro
Pascual, Marcos Teira e Pablo
Pascual.♦

Guadi. Ao seu ver “o resultado
non é tan perfecto como a gravación de estudio, pero gaña en
frescura e adáptase mellor ás sensacións reais dos tres músicos”.
Traxectorias converxentes

nocturno 2005

En Nordestin@s converxen tres
carreiras consolidadas á marxe
deste proxecto. “A bagaxe de cada un de nós encargouse de poñer as cores ao grupo” sinala
Guadi. “Os tres achegamos a
madurez das nosas traxectorias e
o noso carácter, que para ben ou
para mal bebe do norte”.
Nordestin@s é unha das iniciativas que se suman á xeración
de autores que están a contribuír
coas súas propostas á renovación
do ámbito da música galega. “O
panorama musical galego tende a
diversificarse e a fusionarse con
máis naturalidade” apunta Guadi.
“O noso papel é o mesmo que o
dos outros no que se refire á renovación da música en Galiza. Sacamos ideas e proxectos que pensamos que nunca terían cabida”.♦

tomás miñambres (xixón 1971)

O proxecto Nordestin@s naceu a
modo, como un capricho de dúas
mulleres da costa do norte onde a
tradición sabe de cantos de taberna
e de habaneras. Guadi Galego e
Ugía Pedreira, unha de Cedeira e a
outra de Foz, foron tecendo de vagar e “por empatía” este proxecto
musical, case que minimalista, no
que evocan, arroupadas polo piano
de Abe Rábade e a través dun repertorio propio, unha música inspirada no mar do norte. Xuntas
modelaron un repertorio mariñeiro
no que se achegan á súa infancia, á
música popular que lle transmitiron os seus país, con composicións
propias que tamén miran o mar.
Non querían unha música con
moito adorno, un piano era suficiente. Como explica Gaudi Galego “non nos xurdiron dúbidas á
hora de buscar o músico. Abe Rábade era o adecuado”, non só
porque é un músico con recoñecemento internacional senón tamén porque, como apunta Ugia
Pedreira, “a súa estética do jazz
acóplase ben á nosa canción melódica, coas influencias america-

nas que a música galega recibiu”.
O proxecto Nordestin@s debutou sobre o escenario en abril de
2004 en Pontevedra, dentro do ciclo
Trad, organizado polo Conservatorio de Música Tradicional e Folque
de Lalín. A partir dese momento as
súas músicas de salitre espalláronse
por todo o país a través dos diferentes concertos que o trío ofreceu en
Galiza. Sobre as táboas o proxecto
foi madurando co tempo e agora,
máis de tres anos despois, o grupo
presenta o seu primeiro traballo,
Nordestin@s, gravado en directo a
principios de setembro.
Con esta proposta, o trío navega a contracorrente do que vén sendo habitual no panorama musical
galego, onde o disco é a carta de
presentación dunha formación descoñecida. Como explica Guadi Galego, voz de Berrogüetto e do dúo
Espido, “vólvese ao que era antes”.
“Cando era difícil sacar un disco,
os grupos facían concertos e o público seguía o seu repertorio a través das festas e dos concertos. Cando a proposta estaba madura aventurábanse a publicar un disco”, engade. Ao seu ver “non tiña sentido
editar un traballo antes de que o
proxecto estivese consolidado”.
O disco gravouse en directo o
pasado 1 e 2 de setembro no Teatro Principal de Compostela.
Aínda que no eido do jazz as gravación en concerto son frecuentes “era un experimento novo para Ugia e para min” comenta

ant_art

MAR BARROS
Despois de madurar sobre o
escenario, o grupo Nordestin@s, composto por Guadi
Galego, Ugia Pedreira e Abe
Rábade, presenta o seu primeiro traballo discográfico. Nel
botan unha ollada contemporánea á tradición mariñeira.
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O jazz da emigración
M.B.
Como un retorno ás terras que
o viron nacer e á emigración
que marcou a súa infancia, Alberto Conde propón en Andaina, o novo traballo discográfico
do seu trío, unha viaxe emocional a través do Atlántico na procura do descoñecido. Na maleta: tradición en clave de jazz.
Caracas foi o destino escollido
polos pais de Alberto Conde para
facer realidade o soño americano. Trocaron o taller artesán de
zocas de madeira que rexentaba o
seu avó paterno en Allariz por un
bar na capital caraqueña. Alí naceu Alberto Conde e alí viviu os
seus primeiros anos. No retorno,
con el volveron na maleta discos
con sons de alí, como habaneras,
valses venezolanos e coa música
que cativou aos galegos emigrados na outra beira do Atlántico.
Agora, máis de corenta anos
despois, o pianista edita por vez
primeira un disco inspirado na
emigración propoñendo un percorrido emocional polos sentimentos e os acontecementos que
envolven a partida.
Andaina, que así se titula o
novo álbum, preséntase como un
paso máis dentro da evolución e
do traballo de investigación do
trío, integrado por Baldo Martínez, Nirankar Khalsa e o propio

pación doutros artistas, entre eles
Maite Dono que puxo a súas voz
para actualizar os versos da canción tradicional Amoriños collín.
Con ela, o pianista quixo darlle
unha identidade máis galega a un
tema, unha xota, que ten recendos
mariñeiros. Esta é a primeira vez
que o trío bota man dunha voz feminina. A ela súmanselle o guitarrista flamenco Cuchús Pimentel.

jazz, neste novo traballo queríamos achegar un clásico americano
ao noso eido, para darlle ao máis
universal un carácter máis galego”. No disco, que quere render
homenaxe non só aos emigrantes
galegos senón tamén aos inmigrantes que están a chegar, tamén
se atopa unha versión de tema Teño saudade de Andrés Dobarro.
Investigación constante

Viaxe ao descoñecido

Alberto Conde.

Alberto Conde, un disco máis
maduro no que o pianista segue a
navegar pola música tradicional
galega en clave jazzística. Se Entremares, o anterior disco, presentaba unha estrutura preconci-

P. VILABARROS

bida, co jazz como complemento
da música tradicional, nesta nova
viaxe, na que se encaixa o labor
iniciado nos anteriores traballos,
ten máis espazo a improvisación.
Andaina contou coa partici-

Entre as súas exposicións individuais:
Galería Trama,
Madrid/Barcelona;
Museo Barjola, Xixón; Galería
Canem, Castelló;
Galería Espacio Líquido, Xixón; Fundación Rafael Botí,
Córdoba e Galería
Cavecanem de Sevilla. Colectivamente destacan: Galería Luís Adelantado, València; Concurso de Fotografía
Purificación
García, itinerante;
Arco 2004, Stand
ABC Madrid; Generación 2004,
Cajamadrid;
Art.Fair, Colonia;
Magazine, Sala
Amadís, Madrid;
Vilafranca Contemporània de
Fotografía, Galería
Sicart, Barcelona;
Festival Edición
Madrid de Nuevos
Creadores FEM
05; Festival
Internacional de Vídeo e Multimedia
de Xixón; Fashionable, Canal de
Isabel II, Madrid e
XL Certamen Internacional de Artes
Plásticas de
Pollença. Desenvolve paralelamente
unha carreira como fotógrafo freelance, colaborado
con diversas institucións e medios
(Neo 2, Antena 3
TV ) www.tomasminambres.com♦

Como se dunha viaxe imaxinaria
se tratase, a nova andaina do trío
propón ao público a través de cada tema embarcarse nas sensacións e nas inquietudes que provoca a emigración. Unha peza
inspirada nas cantigas de amigo
do xograr Martin Codax abre o
disco e dá paso a toda unha serie
de composicións que falan da alegría, da ilusión, do descubrimento
dunha nova cultura, da forza da
mestizaxe, da saudade e da resignación ante a imposibilidade da
volta a terra nai. Deste xeito vanse sucedendo pezas tradicionais
galegas con outras traídas de fóra,
como un valse venezolano (Arepita con xamón) ou un pateado.
Desta vez, o trío dá unha volta
máis dentro da súa traxectoria ao
incluír o tema Time remembered,
de Bill Evans. “Do mesmo xeito
que levamos a lírica galega ao

“No jazz é fundamental ofrecer
cousas novas. As melodías teñen
que verse claras pero o desenvolvemento ten que variar”. Para o
pianista nesta capacidade reside
a evolución, unha marca presente en Andaina.
Con este disco, Alberto Conde volve, case sen pretendelo, a
vista aos seus inicios, unha dupla ollada que apunta primeiro
ao persoal, ás súas orixes e á influencia que nel deixaron as músicas latinas e que se destilan
aos poucos nos seus traballos,
pero tamén ao musical. Coa presenza de Cuchús Pimentel, “un
mestre da guitarra”, en palabras
do pianista, e de Baldo Martínez, neste disco converxen vinte
anos de traballo por abrir camiños nunca antes explorados na
música, o do flamenco por parte
de Pimentel e o do jazz por parte de Baldo e de Alberto Conde.♦

Música para
nenos e grandes
M.B.
O grupo musical Na Virada vén
de presentar o seu novo traballo,
Solaina, un libro disco no que
ofrece un percorrido polos ritmos de Galiza, Portugal e Brasil.
O álbum, pensado para todos os
públicos, non só o infantil, está
composto por doce cancións nas
que se recollen letras de escritores galegos como Xosé
Neira Vilas, Anisia
Miranda,
Xosé
Lois García ou Xosé Vázquez Pintor,
dos
portugueses
Fernando Pessoa e
Mário Branco así
como unha cantiga
de roda brasileira.
Na gravación participaron artistas como o
cubano Marcos Valcárcel, Renato Spencer e Serginho Salas, Samuel Yaô, Virxilio da Silva, Jorge Beltrán, Paco Chapela, Xosé
M. Fernández ou Antonio López
‘Castillo’.
Editado por Kalandraka, o
novo traballo propón un repertorio que inclúe música de autor e
de raíz popular galega e lusófona
e que fala do mar, da natureza,
dos maios ou de temas cun compoñente social. O libro, prologado por Pilar García Negro, inclúe
ademais das letras información
sobre cada unha das pezas e dos

instrumentos tradicionais empregados na gravación.
Francisco Pérez Porto asina as
ilustracións deste novo traballo de
Na Virada, uns debuxos que son
reproducións de pezas de cerámica. Este autor ten colaborado con
Sargadelos no deseño e realización de varios traballos e na dirección do Curso Internacional de
Verán nas Cerámicas
do Castro. Entre os
seus traballos figuran monumentos a
Castelao, Alexandre
Bóveda e Rafael
Dieste, entre outros
para diversas vilas e
cidades galegas. Na
actualidade, Pérez
Porto dirixe a Escola Municipal de
Cerámica de Ferrol.
Na Virada iniciou a súa andaina en Cangas do Morrazo hai seis
anos. Formado por músicos, musicólogos, artesáns musicais, artistas
plásticos e persoas vencelladas ao
asociacionismo cultural galego, o
seu primeiro traballo titulouse Rolada das cantigas. Nel musicáronse versos de Rosalía de Castro,
Neira Vilas, Manuel María, Uxío
Novoneyra e José Afonso, entre
outros. O grupo está formado por
María Xosé López, José Pumar,
Alexandre Ríos, Humberto ‘Heredia’ e Xico de Cariño.♦
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A Viñoteca
A maridaxe entre o viño e a comida
é a busca da harmonía entre gustos,
sabores, aromas e texturas baseándonos na asociación entre as semellanzas e os contrastes das súas calidades sensoriais. Trataremos de atopar a complementación nalguns aspectos dos diferentes elementos e
evitar que as sensacións se opoñan
ou neutralicen, procurando polo
contrario o seu realce mutuo. Resulta evidente que non todos os viños
se poden combinar con todos os
pratos. Cada viño debería preparar o
padal para a degustación seguinte,
estimulando as papilas e non anestesiándoas. A intensidade gustativa
do viño debe gardar relación coa intensidade gustativa do prato, para
que nin un nin o outro fiquen curtos
ou dominen por enriba dos sabores
do outro, que de acontecer impediría calquera tipo de harmonía, por
exemplo se un prato está moi cargado de condimentos non sería axeitado combinalo cun viño de aromas
débiles, do mesmo xeito un prato
saboroso pediría un viño corpulento. A harmonía pode conseguirse
por semellanza ou por contraste,
desta maneira por contraste se temos pratos doces podemos combinalos con sabores ácidos, salgados
e/ou amargos, o sabor doce estabelece o equilibrio cos outros tres sabores; por semellanza a maridaxe
consistiría en potenciar o sabor predominante, como un postre doce
con viños doces. Nos desacordos
parece evidente que un determinado
prato poderia estragar un viño pero
resulta máis dificil ca un viño faga o
mesmo cun prato.

ANTONIO PORTELA

Viños e pratos
A asociación entre os distintos
pratos e viños é evolutiva e cambiante co tempo, o pensamento
xeneralizado afirma que a harmonía viño-comida seguirá as transformacions que marque a cociña.
Se admitimos que cada viño debe elixirse de acordo co prato que
acompaña, do mesmo xeito deberían ordenarse os distintos viños en
función do momento no que deben
ser degustados. Tamén deberiamos
ter en conta con quen imos compartilos e a que hora do día, en que estación do ano ou o lugar no que estaremos. Na gastronomía máis moderna as comidas teñen unha duración menor e sérvense menos pratos
e racións moderadas, por iso poucas
veces se toman máis de dous ou tres
viños nunha mesma comida, sen
contar os viños especiais servidos
nos aperitivos, coma os destilados,
viños doces, licores, etc., xusto o
contrario do que acontece coas celebracions tradicionais, entre as que
se atopan estas próximas datas.
Existe unha amplísima gama de viños, facilitando que sempre haxa a
existencia dun viño indicado para
calquera clase de prato.
A última palabra debe ser a do
gusto libre e persoal, non sen antes
perguntarnos sobre o propósito do
prato que o viño acompañará: se é
un prato cocido, salgado, á brasa,
feito no forno, con algunha herba
que sobresaia, algunha especia dominante, ou se é un prato de terra

ou de mar, un prato pesado, con
máis gordura ou suave e fresco.
Os seguintes son os axiomas xeralmente admitidos sobre o acordo
entre viño e comida: ■ O gran tinto,
ben dotado de volume alcólico e
corporal, reservase para o asado, a
caza ou o queixo moi curado ou
afumado, e no final da comida. ■ Os
tintos de medio corpo combinan
con carnes algo menos elaboradas e
menos fortes coma o cordeiro, asados de ave e estofados, ou un bacallau. ■ O peixe de río, os embutidos,
o coello e os queixos suaves estarán
ben acompañados dun tinto novo e
fresco. ■ Unha bebida rica en sabores relaciónase mal cunha comida
neutra ou insípida. ■ Unha cociña
rústica require un viño vigoroso. ■
A comida crúa, cocida ao vapor ou
fervida pide viños suaves. ■ Un
branco con acedume definida vai
ben cos crustáceos, con aperitivos
ou mesmo cun peixe en escabeche
(avinagrado e acedo). ■ Os brancos
aromáticos van ben con peixes afumados, xamons, patés e queixos de
cabra. ■ Os brancos lixeiros casan
ben cos peixes de auga doce, vieiras
e mexillóns. ■ Os brancos con máis
corpo combinan con rodaballo e outros peixes elaborados, lagostinos,
caranguexos ou, cambiando de terzo, con polo. ■ Os alimentos salgados, coma os mariscos ou salazóns,
combinan mal cos viños tánicos xa
que o sal acentúa o tanino converténdoo en amargo e picante. ■ Estes

E nxeños e criaturas
Capóns
(Para un mínimo
vocabulario)
Capa. Esta palabra ten dúas acepcións, a primeira a dunha peza de roupa coa que nos cubrimos no inverno, datas nas que se xanta ou se cea
o capón de Vilalba. Escribo isto no día do San
Martiño, cando lles chega o final aos porcos. Xa
se sabe que este santo atopou un pobre nu, e para que non pasase frío, cortou a súa capa pola
metade e deulla ao mendicante. Pasaron dúas
cousas: a primeira que o santo levou desde
aquela a capa curta, que inventou el, e a segunda que Deus, compadecido, decidiu a partir de
entón conceder uns días extras de bo tempo pola data do santo, días que coñecemos co nome
de Veranciño do San Martiño ou primavera do
outono. Ademais, os desamparados pregámoslle desde aquela ao santo que nos abrigue coa
súa capa. A segunda acepción é máis cruel, trátase de quitarlles os testículos aos machos dalgunha especie, neste caso aos galos. Teoricamente, un capón ten menos ovos ca ninguén,
pero, por outra parte, as galiñas son as que máis
poñen. En que quedamos? Non hai quen o entenda, aos covardes chámanlles galiñas... O caso é que sen capa non hai capón, e o que é boi
non é marón, aínda que sexa marrón. Por certo,
coñecen o conto da capa do cura? Pois era un
cura que non tiña capa e os vecinos decidiron
mercarlle unha e fixeron unha colecta. Chegaron á casa do roxo da aldea e pedíronlle prá capa do cura: Prá capa do cura? Douvos mil pesos,
e dous mil se me deixades capalo a min.

viños con taninos que se fan denotar
e con elevada acidez son axeitados
para pratos ricos en graxa. ■ Os
grandes viños, non só en calidade e
complexidade tamén en prezo, e
mellor non servilos con pratos moi
complexos que lle rouben protagonismo ao viño, a elección podería
recaer sobre pratos máis simples pero elaborados con ingredientes de
gran calidade. ■ Os escumosos secos, tipo brut, son un excelente aperitivo e poden acompañar toda a comida, pero fan un mal papel coa repostaría. ■ Coa repostaría doce
combinan ben os viños doces naturais ou licorosos, coma os portos ou
Pedro Ximenez, e cos demais postres os brancos secos e alcólicos. ■
Os máis clásicos para o aperitivo foron desde sempre os viños xenerosos secos coma os portos secos, os
xerez ou a manzanilla. ■ Para as sobremesas podemos experimentar
coas untuosas sensacions que nos
proporcionarán os icewine (viños
de xeo) canadenses ou austríacos,
os tokaj húngaros, os trockenberenaulesse alemáns, por suposto os
Sauternes de Bordeos ou algúns de
vendimas tardías (Late Harvest) de
calquera parte do mundo (algúns
australianos son impresionantes),
pero é obrigatorio o comezo desta
volta ao mundo desde o Ribeiro cun
prometedor tostado.
De acertar cos viños e cos
pratos teriamos chegado a ese estado de difícil descrición, máis
relacionado co espírito que co estómago, pero seguro que o máis
importante é a calor da compaña
e a conversa pracenteira.♦
Xosé Miranda

Capitán. O que manda nunha tropa (que
non ten por que ser a do ollo do cu nin o capitán ten motivo para ser zulú). No caso que
nos ocupa, o xefe dos galos. O que é o mesmo que dicir capón de Vilalba.
Capo. Enténdese que capo, que vén de cabeza, é o cabecilla ou dirixente dunha facción,
dunha banda, dun grupo, o que máis sobresae,
o que máis manda. Capo úsase moito cando se
fala da mafia, e parece que a palabra ten orixe
italiana. Tanto e tanto se usou a palabra, que
veu ser sinónima de “Padriño”, e xa se sabe
que o que non ten padriño non se bautiza. O
capo dos capos, digo eu, debe ser o capón.
Nalgunhas ocasións, por metátese, capo dise
paco, como pasa no palacio de San Marcos, en
Venecia. Un escritor lugués, Murado, escribiu
un libro que se chama Metamorfosis benecianas, con b. ¿E que ten que ver Venecia con Vilalba? Pois que os capóns pequenos son polos,
e de Venecia saíu Marco Polo, e Polo é un apelido común na Terra Chá, a aos pacos non lles
gusta que lles dean polo.
Capoeira. Lugar onde están recluídos os
capóns para a súa ceba, muller que vende capóns e especie de loita libre ou combate brasileiro, co que pelexan os meninos de Bahia. Así
que resulta, para complicalo todo, que o mellor
da capoeira, o máis capón, é o máis valente.
Capón. Galo capado e cebado, que non
sabe a polo, senón, disque, a gloria bendita
(sendo eu neno había no barrio unha veciña
Gloria, e chamábanlle A Machorra). Capitán
de todos os galos, que se cría en Vilalba e que
vai ao Ceo (ao ceo do padal, naturalmente).
No ceo está sentado á dereita de Deus Pai, aínda que desplumado, en compaña do galo de
Barcelos e do de San Domingos de La Calzada. Segundo algúns, comeuse na noite da última cea, e foi o propio Cristo quen o trinchou.
Xudas non comeu, que era macrobiótico e estaba facendo a dieta dos figos. Xunto co touciño do ceo, os cabelos de anxo e os ósos de
santo, o capón é auténtico manxar de deuses.

(Supoño eu que, para acompañalo, haberá que
beber ambrosía). Antes de morrer o capón foi
mozo, e cansou de cantar así na capoeira:
Cacaracá,
ponte na pa,
faime un bolo,
n’o comas todo,
déixame un pouco
pra martes de entroido.
Non sabe o pobre que non hai xeito de que
chegue a tal día. Pero as capoeiras danlle o
xantar, miguiñas de millo amarelo con leite,
empapúzano e el tan contento. Pero despois,
cando se achega a Noiteboa, dinse un a outro:
—Hai festa na vila!
—Quen quedará?
E o día 20 de decembro:
—Criiiisto vai nacer, Criiisto vai nacer.
Pero para eles non che é aló moi boa nova. Digo.
Pravia. Polo nome non se sabe que árbore é
a Pravia (15 metros, 150 anos), porque non aparece tal palabra nos dicionarios de galego nin
nos de castelán. Aínda que ao velo descubrimos
que é un pradairo e que pravia debe ser variante de pradia. Pero lembro que na miña familia,
que eran axentes comerciais, vendían o anís de
La Praviana, pola procedencia de Pravia, Asturias. O asunto é que subindo nesa pravia podías
coller unha mona, cousa curiosa, porque eu cría
até entón que só se pillaban monas co anís del
Mono. E o caso é que estando eu subido, por ver
a mona, o que atopei foi un capón de Vilalba.
Como o capón non tiña nome, que non fora bautizado, seguindo os consellos dos familiares de
Puente Docampo, decidiu chamarse Coidado. E
un raposo que estaba abaixo, vai ti saber con
que intencións, chamaba por el:
—Coidado, ai, Coidado!
E o capón contestáballe, sen se baixar da
pravia:
—Xa cho teño!
Pero de pouco lle serviu, que o xantaron
polo Nadal. Que lles aproveite.♦

Fran Alonso
‘Tento darlles
voz ás mulleres
silenciadas’
M.B.
A editorial Xerais vén de
publicar Cartas de amor, o
seu último libro, na colección Fora de xogo. Nel canaliza relatos escritos ao
longo de varios anos, algúns
deles pensados para colaborar con ongs ou outras entidades. Pero as cartas que
presenta pouco teñen que
ver co enamoramento ou
coas parellas ideais.
Son cartas de amor nada
convencionais. O amor é o
motor que move ás personaxes, pero é unha escusa porque moitas veces as circunstancias poden sobre o
sentimento.
As persoas que redactan as cartas son sempre
mulleres. Por que o escolle así?
As circunstancias que
envolven cada un dos relatos
son situacións sociais moi
complexas. Uns falan da
guerra, outros da emigración, tamén hai secuestros...
Nestes contextos as mulleres
sempre son as que levan a
peor parte e as que están
máis silenciadas. Eu tento
darlles voz.
Ademais de cartas convencionais, o libro tamén
recolle correos electrónicos.
Na práctica as novas tecnoloxías substituíron as cartas ordinarias. Non embargante, hai aínda moita misiva postal, porque se producen en lugares ou situacións
onde as novas tecnoloxías
son inimaxinábeis.
A colección está dirixida ao público adolescente,
que lle quere transmitir
con estas cartas?
A visión de que os problemas universais, aínda que
algúns estean localizados,
son conflitos que nos afectan a todos. A guerra no Iraq
é tan problema meu como o
conflito das mariscadoras da
Mariña. A fluidez da información fai que a nosa relación co mundo cambie. Dende Galiza temos que abarcar
o que sucede no mundo e velo desde os nosos ollos de
galegos.♦
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Asociacións
culturais
FRANCISCO CARBALLO

A

A.C. “Alexandre
Bóveda” da Coruña
está a celebrar o
XXX aniversario. Unha
“cultural” nova, se a
comparamos coas nacidas
a principio dos sesenta (O
Galo de Santiago, A
Auriense, Abrente de
Ribadavia etc). Unha
asociación cultural con
obxectivos firmes na
perspectiva da
normalización lingüística
do país.
As “culturais” dos
sesenta movíanse nunha
dupla finalidade: a
normalización do galego e
o debate idelóxico cara a
alternativas nacionais.
Eran espazos vixiados
pola policía franquista que
se disfrazaba para asistir
ás sesións abertas. Cada
día, aquelas culturais
xogaban, ao rato e ao gato,
coas actividades regradas
de lingua, historia,
literatura e coas
conferencias para
autorizar polos gobernos
civís. Foron a palestra de
confrontación lúdica co
poder da ditadura e un
faro para visibilidade
social.
Desaparecido o ditador,
coa reforma política e a
transición, os partidos, os
sindicatos, os mass media
adquiren locais e
posibilitan o debate
ideolóxico. Coa
Autonomía de Galiza surxe
a 1ª lei de normalización
lingüística. Os obxectivos
das culturais tiñan xa
espazos públicos. Para que
as heroicas culturais?
Algunhas viron con
exactitude a realidade,
outras decaeron. A
normalización do idioma e
,en xeral, da cultura galega
está a esixir a loita social e
a achega xenerosa de
voluntarios. O debate a pé
de rúa é, igualmente,
necesario.
Por todo isto, saúdo a
A.C. Alexandre Bóveda da
Coruña no 30º aniversario
de grandeza en obras e
proxectos. Invitaría a todos
os colectivos nacionalistas
a reflexionar na
conveniencia –e na
necesidade– de revitalizar
espazos específicos de
cultura, e concretamente de
lingua. Ben con entidade
propia ben con autonomía
nos locais sindicais, nos
políticos e, inda máis, nos
veciñais. Vivimos
momentos decisivos para a
sociedade galega, é a hora
dunha Galiza nación a
ocupar o seu posto no
firmamento estelar dos
países libres.♦

David Trullo.

Diego del Pozo Barriuso.

Fran Herbello.

Fantasías republicanas
M.B.
O Museo Etnolóxico de Ribadavia acolle a exposición Fantasías republicanas, na que
máis de quince artistas reflexionan sobre a historia, a política e a sociedade dos anos da II
República dende a fotografía.
Como apunta o comisario da
mostra, Xosé M. Buxán Bran,
“non sempre é doado atopar un
compromiso ético, social e político na obra dun creador, porque os

creadores como os científicos e
como os empresarios ou os agricultores non sempre fan da súa
profesión unha ferramenta política”. As obras dos artistas representados nesta mostra reflexionan
xorden, en palabras do propio comisario, “dun compromiso da mirada e o pensamento que repasa e
revisa e soña sobre aquel período
tan afastado e tan achegado aos
nosos espíritos contemporáneos”.
A proposta do portugués
Ângelo Ferreira Sousa cubre o

muro do museo cunha pintada
que reza “Non Viva la muerte!”,
no que quere recordar o episodio
entre Unamuno e Millán Astray
na Salamanca do inicio da guerra. A ela súmaselle a obra de
Acisclo Novo, na que se mergulla nos graves problemas da inmigración construíndo unha
manta trenzada con cartón de
embalaxe. Enrique Lista, outro
dos autores representados, presenta a fotografía rachada dun libro, mentres que Mónica Cabo

lembra a rapa cruel que se lle inflixiu ás mulleres. Tamén participan na mostra Fran Herbello,
Carlos Rodríguez-Méndez, David Trullo, Sara Sapetti, o colectivo valenciano ORGIA, Valle
Galera, Izaskun Álvarez Gainza,
José Paz, Rosendo Cid, Moisés
Mahiques, Ignacio Gómez del
Valle e Diego del Pozo Barriuso.
A mostra, que se inscribe
dentro das propostas do Outono
Fotográfico, pode visitarse até o
8 de abril.♦

DÚAS REVISTAS SOBRE MULLERES E REPRESIÓN

Vida e morte das Vermellas
M.B.
Vermellas é o título do novo número de Unión Libre. Cadernos
de vida e cultura, que nesta ocasión, coincidindo co setenta aniversario do golpe de estado fascista, está dedicado de xeito monográfico as mulleres na represión.
Coordinado por Carmen
Blanco e Claudio Rodríguez Fer
e editado por Ediciós do Castro
afonda a través de artigos, estudos, biografías e documentación
complementaria na vida dunha
serie de mulleres galegas asasinadas e represaliadas tras o levantamento militar pola súa loita
e defensa da República.
Unha delas é Juana Capdevie-

lle, unha muller progresista vencellada formativamente a Julián Besteiro e a María Zambrano. Carme
Blanco presenta en Vermellas unha
biografía da muller de Francisco
Pérez Carballo, último gobernador

civil da II República da Coruña.
Despois de ser encarcerada na Coruña e posteriormente liberada, o
seu cadáver foi atopado en Rábade,
no quilómetro 526 da estrada Madrid-A Coruña. Na publicación recóllense ademais unha reprodución da carta de despedida que lle
remitiu Pérez Carballo antes de ser
fusilado, unha homenaxe literaria
de Emma Luaces así como o texto
asinado por Claudio Rodríguez Fer
As costureiras. Textos para teatro
en lembranza de Juana Capdevielle, María Vázquez Suárez e Mercedes Romero Abella.
Pola súa parte, Luís Lamela
dá no artigo O Paseo de Mercedes Romero Abella luz sobre a vi-

da e os acontecementos desenvoltos nos primeiro ano da contenda.
Dionísio Pereira e Eliseo Fernández fan unha achega á represión franquista contra as mulleres libertarias en Galiza, mentres
que María Xesús Souto Blanco
presenta o artigo Consuelo Alonso, unha morte construída.
Ruth Fernández Fernández
recupera as historias de Carmen
Sarille Lenceiro, Manuela Graña
e Virxinia Meilán Varela, tres
mulleres asasinadas polo fascismo no concello de Castroverde.
Vermellas inclúe ademais un
apartado dedicado ao exilio no que
María Lopo escribe sobre Amparo
Segarra e María Casares.♦

Peladas, presas, paseadas
M.B.
A revista de pensamento feminista Andaina, en colaboración
co Servizo Galego de Igualdade,
vén de presentar o libro A memoria esquecida: Peladas, presas,
paseadas, que recolle traballos e
investigación de autoras como
Aurora Marco, Carmen Blanco
ou Nanina Santos sobre o labor
das mulleres republicanas e a súa
represión durante a guerra civil e
na ditadura franquista.
O libro que se vén de presentar
nace parello a publicación do número 45 da revista Andaina. Ao organizar o contido da publicación
feminista, dedicado ás mulleres que
formaron parte tamén da memoria
histórica, o volume da información
recollida desbordou as páxinas da
revista e permitiu a edición dun libro no que se recollese exclusivamente os estudos e testemuñas das
“esquecidas da guerra civil”.

Como se recolle no limiar, o
libro persegue “combater o esquecemento e fixar en escrita estudos,
investigacións e testemuñas” a
memoria de todas as mulleres
“que viviron os horrores da gue-

rra, a tristura da posguerra, a violencia da represión ou o exilio”.
No libro participan Carmen
Alvariño e Mercedes González,
coautoras do libro As mulleres na
historia, co artigo Recuperando a

memoria das mulleres. Outro dos
capítulos asínao Carmen Blanco.
A escritora e coeditora da revista
Unión Libre afonda na Memoria
das mulleres libres. Aurora Marco,
pola súa parte, presenta un estudo
sobre o papel que xogaron as mulleres na guerrilla antifranquista a
través da testemuña de Consuelo
Rodríguez López ‘Chelo’. O libro
tamén inclúe unha entrevista a Lola Rodal Blanco, muller represaliada que vive en Cangas do Morrazo, realizada por Laura Gómez
Lorenzo, unha relación de obras
que xiran ao redor da guerra, elaborada por Patricia Arias Chachero, o artigo de Nanina Santos No
internado das freiras, 1962, o escrito por Victoria Díaz Ao cárcere
por terceira vez e o traballo realizado por Raquel Barreiro Paz,
Combativas, no que se recollen as
testemuñas de distintas mulleres
antifranquistas represaliadas.♦
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O Trinque
Kukas en Compostela
A compañía Os Monicreques de
Kukas presenta no Teatro Principal de Santiago o seu novo espectáculo, Contos do vento acatarrado, que se poderá ver o venres, 22
de decembro, ás oito da tarde, e o

sábado, 23, as seis da tarde. A obra
diríxese a un público infantil a
partir dos catro anos e desenvolve
valores como o pacifismo, a xenerosidade, a amizade e o respecto
pola diferenza.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

MÁIS ALÁ DO MITO
Na Fundación Barrié de
la Maza temos 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.

TERRITORIO
DE MULLERES
Espido
–Guadi
Galego e
Guillerme
Fernández–
está o
próximo
venres 29
no BARCO.

BERROBAMBÁN

Cee

O martes 26 ás 18h30 representa Diariamente na Casa
da Cultura do Milladoiro.

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.

■ TEATRO

A FORZA DA PALABRA

Ames
■ TEATRO

Ar teixo

ALBÍZARAS

■ EXPOSICIÓNS

Os Títeres Falcatrúa estarán o mércores 27 no Salón
de Actos do Concello.

O BOSQUE

A Coruña

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

O Barco
Barco
■ MÚSICA

ESPIDO
O proxecto de Guadi Galego e Guillermo Fernández
chega o vindeiro venres 29
ás 21h ao teatro municipal
Lauro Olmo.
■ TEATRO

O TÍO VANIA
O Lauro Olmo acolle a representación do clásico de
Chéjov, o venres 22 ás 21h,
da man da Factoría Teatro.
En 1926
Eladio
Rodríguez
foi elexido
como
Presidente
da Academia
Galega,
da que
podemos
coñecer
unha mostra
co gallo
do seu
centenario na
Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA.

demos visitar esta colectiva
de escultura e pintura na
Casa da Cultura.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

A MAXIA DO NADAL
A compañía Christal Magic actúa este venres 22 ás
20h na Casa da Cultura.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ DANIEL FDEZ.
Até final de decembro po-

■ CINEMA

CGAI
No ciclo A xeración da violencia USA podemos ollar este xoves 21 ás 20h30 On dangerous ground (1950), de Nicholas Ray; o venres 22 ás
18h proxéctase The narrow
margin (1951), de Richard
Fleischer. Do francés Bruno
Dumont temos o mesmo
venres ás 20h30 L´Humanité
(1999). No ciclo Ventos do
leste preséntase o sábado 23
ás 18h a fita El primer maestro (1965), dirixida por Andreï Mikhalkov-Konchalovski, e ás 20h30 Os amores
dunha loira (1965), de Milos
Forman. Máis información
en www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

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

D E

C U L T U R A

Gondomar
■ TEATRO

E

E S P E C T Á C U L O S

XXX aniversario A. Bóveda

TIC TAC.
SONS DUNHA NAVE
A compañía Buratini actúa
o mércores 27 no auditorio
municipal Lois Tobío. No
mesmo lugar os Títeres
Falcatrúa presentan o vindeiro xoves 28 O espírito
do bosque.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

A OBRA DO MES
Roberto González Fernández conta cunha mostra
no Museo Provincial.

ITINERARIOS ARTÍSTICOS

Luar na Lubre.

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

Asi se chama esta mostra da
Fundación Mª José Jove
que podemos contemplar na
sala de exposicións do edificio da Deputación.

DE LEIPZIG
A DÜSSELDORF

DESENVOLVEMENTO
SUSTENTÁBEL.
PROCURANDO
SOLUCIÓNS

Após trinta anos traballando pola
normalización cultural do país, a
Agrupación Cultural Alexandre
Bóveda da CORUÑA celebra unha
gala especial no teatro Rosalía de
Castro este sábado 23 ás 20h30
con entrada gratuíta con invitación (información no telf. 981 200
869 de 16h30 a 20h30). Presenta-

O MACUF desenvolve até
finais de xaneiro esta mostra sobre a figuración alemana actual, que ten como
temática principal a contraposición de ideas, estilos de
vida e maneiras de pensar
do leste e o oeste.

Ferrol
Ferrol

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

■ EXPOSICIÓNS

PETER SCHNEIDER

MIGUEL VIDAL

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

A galería Be Truth acolle,
até o venres 22, unha colección de óleos de paisaxes e retratos realizados
polo artista.

Foz
■ MÚSICA

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.

AGÓGICA
Este cuarteto interpreta o
venres 22 ás 20h na Casa
da Cultura Integral dúas
cuarteto con frauta de
Mozart.

■ TEATRO

MORROVISIÓN
O Clavicémbalo acolle o
vindeiro xoves 28 unha no-

va edición deste festival de
humor, no que actuará a
Clavi Band, Os Fabulosos
cubatas de Fokin Brothers e o animador e presentador Alfonso Orol. No
mesmo lugar estará a compañía Alentía, cun espectáculo interactivo e cheo de
humor o venres 29.

NADARÍN
Os Títeres Cachirulo estarán o vindeiro xoves 28 no
Gustavo Freire.

Noia
■ TEATRO

A GATA CON BOTAS
Podemos ollar a Sarabela
Teatro o martes 26 ás 18h
no Coliseo Noela. O vindeiro xoves 28 actuará no
mesmo lugar á compañía
Pablo Nojes e Páprika

da por Iria Pinheiro, a gala conta
coa participación de Francisco X.
Peña Díaz –presidende da A. Bóveda–, María Pujalte, Berta
Ojea, Manuel Rivas e Quico Cadaval, ademais dos grupos Magical Brothers, Nordestinas, María Alice, Mª del Mar Bonet,
Luar na Lubre e Mofa e Befa.♦

que representará Que pasa
na praza?

Oleiros
Oleiros
■ ACTOS

XOVEOLEIROS E
OCIOLEIROS
Até o 4 de xaneiro está
aberto o prazo para apuntarse a estas actividades que
dan comezo en xaneiro e
que nesta edición ten como
novidades a Escalada Deportiva, o Bricolaxe e as
últimas modalidades en
Baile, ademais das tracionais Capoeira, Fotografía
Dixital ou Relaxación.
Ocioleiros está dirixido a
persoas de entre 14 e 17
anos ou de entre 18 e 35 e
custa 10 euros; Xoveoleiros
vai dirixido aos veteranos
con espírito xove, dos 36
aos 60 anos e custa 20 eu-

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.

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

Carteleira
Carteleira

☞

ERAGON. Un humilde granxeiro atopa un
ovo de dragón en eclosión. Iso
cambiará a súa vida e farao vivir miles de perigos até se converter en xenete de dragóns.
Baseada na novela máis vendida da recente fantasía heroica.

☞

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).

CASINO ROYALE.
Nova aventura de James
Bond, agora protagonizada por
Daniel Craig. Cando o axente
007 aínda era un bisoño espía
recibe o encargo de desmantelar a rede dun banqueiro financiador de terroristas. Mais nesa
misión vai coñecer a preciosa
Vesper Lynd (Eva Green).

☞

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.

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.

☞

☞
☞

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, pro-

tagonizada 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.

☞

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.♦

Artello presenta este venres 22 na
Casa da Cultura do Esteiro de VILANOVA DE AROUSA un marabilloso espectáculo con texto de Rosa
Hurtado e Santiago Montenegro, baseado en fábulas de distin-

tos autores que van desde os clásicos Esopo, Fedro, Lafontaine ou
Samaniego, a máis recentes como
Aquilino Ribeiro. O martes 26 estará no Salón de Actos do Concello de CEE.♦

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

Os Colombaíños
Actúan o martes 26 no auditorio
Gustavo Freire de LUGO; o xoves

WOYZECK
28 estará na Casa da Cultura de
Bertamiráns en AMES, ás 18h30.♦

ros. As persoas interesadas
en inscribirse poden pasar
pola Fábrica de Perillo ou
chamar aos telf. 981 636
598 (conserxaría) ou 981
610 000 (centraliña) onde
poden recibir máis información. Entre todos os
asistentes ás clases sortearanse distintas viaxes.

plar, até o 20 de xaneiro,
na galería Visol (San Domingos 33).

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

CATRO MANS
■ EXPOSICIÓNS

DE PINTURA

EL ROTO
Organizada polo Centro de
Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de
Galicia (CEIDA) o Castelo
de Santa Cruz acolle a súa
mostra de pinturas e viñetas titulada Eclipse. A obra
dun humorista pero tamén
a dun pintor que practica a
sátira social. Até finais de
xaneiro.

Ourense
Ourense

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

A ESCOLA
DE BARBIÇON
Exponse no C.S. Caixanova unha magnífica selección de óleos pertencentes á
escola paixasística francesa
de finais do século XIX.
Até o 7 de xaneiro.

■ DANZA

ESCOLMA
DE ESCULTURA

EN LA CUENCA

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

DE TUS OJOS

Xavier Costa
expón na
galería Visol
de OURENSE.

A compañía Inquedanza
actúa o venres 22 ás 20h30
no Auditorio MunicipalPalacio de Congresos.

■ TEATRO

III MOTI
Unha nova edicíon da mostra de teatro infantil comeza
o martes 26 ás 18h cun desfile polas rúas da Zona Vella ao cargo da compañía
Trécola; ás 19h teremos os
Quinquilláns con Mobi
Dick no Auditorio Municipal. O mércores 27 ás 17h
no Principal teremos a
Merkelliñe con La vuelta
al mundo en 80 cajas, e ás
19h no Campus Universitario a Tanxarina con Narigudos. O xoves 28 Druída
Danza presentará ás 17h no
Principal Verde Transparente, e ás 19h La Tartana
faranos gozar no Auditorio
con El niño y los sortilegios.

■ EXPOSICIÓNS

O REGRESO
AO DESERTO

XAVIER COSTA
Formas e relacións chámalle á mostra de esculturas que podemos contem-

O Centro Dramático Galego representa esta peza de
Bernard Marie Koltès, baixo a dirección de Cristina

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. Este
xoves 21 estarán na Aula de Cultura Municipal de BETANZOS ás
11h; o venres 22 no Edificio de
Servizos Múltiples de CULLEREDO
ás 19h e no C.R. Agarimo de Sillobre en FENE ás 20h; o sábado 23
no teatro Jofre do FERROL ás
20h30; o luns 25 na Casa da Cultura de SARRIA ás 19h e no colexio San Gregorio de CARNOTA ás
20h; o martes 26 ás 18h no auditorio municipal Hernán Naval de
RIBADEO e ás 20h na Casa da Cultura de RIBADAVIA; e o mércores
27 na Casa da Cultura Manuel
Loureiro Rei do GROVE ás 19h30,
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expóñense na Fundación
Eugenio Granell até finais de decembro. No
mesmo lugar temos o ciclo Xoves Poéticas Surrealistas adicado a María
Chenut.

De Fábula

no teatro municipal Lauro Olmo
do BARCO DE VALDEORRAS ás 20h
e no auditorio Gustavo Freire de
LUGO ás 20h30.♦
Mago Teto.

Domínguez, este xoves 21
ás 20h30 no Principal.

As Pontes
■ TEATRO

O LIBRO MÁXICO
Migallas Teatro actúa o
martes 26 na Casa Dopeso.

Pontevedra

de 6 a 9 anos para que, xogando, podan descubrir
porque rúas, barrios, lugares ou accidentes xeográficos teñen un nome determinado. Máis información no
telf. 981 583 620

UN MAR DE ILUSIÓN
■ EXPOSICIÓNS

CONTOS DIXITAIS
Podemos visitar esta mostra no CGAC desde este xoves 21 ás 20h.

■ CINEMA

EL AROMA DEL COPAL

PATRICIA ESQUIVIAS

O Cine Club Pontevedra
presenta este xoves 21 ás 20h
na Biblioteca Pública esta fita dirixida en 1996 por Antonio Gonzalo, que participará
na presentación e debate.

Inaugura unha mostra, titulada Folklore, este venres
22 ás oito da noite na galería DF Arte Contemporánea (San Pedro 11), onde a
poderemos contemplar até
o 3 de febreiro.

■ EXPOSICIÓNS

SANDRA RAMOS

XOSÉ FILGUEIRA
VALVERDE

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

(1906-1996) Un século de
Galicia, mostra que podemos contemplar no edificio
“Sarmiento” do Museo de
Pontevedra, co gallo do centenario do seu nacimento.

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

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

O Porriño
■ CINEMA

DEAD MAN
Dentro do ciclo Vidas en
branco e negro, este xoves
21 proxéctase ás 21h na Biblioteca esta película, dirixida por Jim Jarmush.

Sada
■ TEATRO

QUE CHE CONTEN
UN CONTO
Teatro do Andamio actúa
na casa da cultura Pintor
Llorens o venres 22.

San Sadurniño
■ TEATRO

OS CÓMICOS
AMBULANTES
Presentan esta peza Pablo
Nojes e Páprika este xoves
21 no Centro Sociocultural.

ÁLVARO DE LA VEGA
O escultor expón a súa
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.

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

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

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

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

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

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

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

A BAILAR!
Os óleos de Philip West

Patricia
Esquivias
abre mostra
na galería
DF de
SANTIAGO.

CICLO INFANTIL
O Salón Teatro acolle do
martes 26 ao sábado 30 un
ciclo dirixido ao público
máis cativo no que se presentarán cinco espectáculos a cargo das compañías
galegas Talía Teatro, con
O merlo branco; Disque
danza, con Menú vexetal
(dame verde); Sapristi,
con Unha merenda de Alicias; e Berrobambán, con
Buh!; e a zamorana Achiperre Teatro, con Enrique V.

IMPERIAL
Teatro do Noroeste presenta na sala Yago desde
este xoves 21 ao sábado
23, e do mércores 27 ao sábado 30 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. Entradas e horarios en
www.salayago.com.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA DE NADAL
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.
■ TEATRO

BARRIGA VERDE
Podemos ollar a representacón desta peza por Viravolta Títeres na Área Panorámica o venres 22.

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

Inferno Rock

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

SÁHARA

Santiago

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

■ ACTOS

MAURO TRASTOY

CRIANZAS NO MUSEO
DO POBO GALEGO

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

Co gallo do Nadal o Departamento de Educación do
museo artella un obradoiro,
o mércores 3 e o xoves 4 de
xaneiro, dirixido a crianzas

Pobo Galego temos esta
mostra, xunto con outra sobre O patrimonio das pesqueiras do Miño, organizadas pola Fundación Antonio Fraguas.

Este xoves 21 ás 18h represéntase no Salón Teatro a
obra póstuma de George
Büchner, nunha versión do
Teatro Nacional São João
de Porto.

A TOPONIMIA
DO VAL MIÑOR
No Claustro do Museo do

Hora Zulú.

Festival itinerante por 8 cidades do
Estado e que na Galiza recala en
VIGO na sala Nova Olimpia este
xoves 21 con entradas a 10 euros
(antecipada) ou 12 (na billeteira) a
partir das 20h. Os grupos que suben
ao escenario son Hora Zulú, habitual en Viñarock ou o Festimad; Liquid Sin, gañadores do premio
MTV á mellor canción e do Mondosonoro á mellor maqueta; e Virgen, grupo revelación e protagonis-

ta nos medios do Festimad 06. Cada grupo e os organizadores gravarán un documental que reflexe o
contacto coa estrada, a evolución
da xira, a reacción do público... catro visións que se publicarán en
DVD que, ademais, incluirá cancións dos grupos. Tamén se pode
seguir acotío o Inferno Rock na páxina www.infernorecordings.com.
Entradas á venda en TICKTACKTICKET.COM, FNAC e tendas Tipo.♦
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Vigo

Convocatorias

■ ACTOS

DIARIO CULTURAL

IV CANTOS E
DANZAS DE REIS
A A.V.C. Casco Vello organiza na súa sede (rúa Oliva
12) un Obradoiro de danzas de reis, os xoves 21 e
28 de decembro ás 19h, impartido por María Prego,
do grupo Albendeira e mestra de baile; e un Obradoiro
de canto o martes 26 de decembro e mércores 3 de xaneiro ás 20h a cargo de Itziar Solar Iglesias, da orquestra Son de Seu e mestra
de canto e pandeireta. Ademais o venres 22 ás 20h no
mesmo lugar celebrarase a
conferencia Cantos e danzas de Reis, na que intervirá Xerardo F. Santomé, do
grupo Xistra de Coruxo. Os
máis cativos gozarán o vindeiro venres 29 cos Contos
de Nadal no Pavillón do
Berbés ás 18h. O xoves 4
de xaneiro a partir das 18h
haberá pasarrúas pola Zona
Vella e Príncipe. Máis información en www.cascovello.com.

OBRADOIROS INFANTÍS
NO MARCO

A Radio Galega e o CDG convocan o
I Premio de Teatro Radiofónico co
obxectivo de fomentar a escrita de textos dramáticos para a radio e recuperando este xénero. Poderán participar
todos aquelas persoas que o desexen
sempre que non teñan unha relación
laboral coa CRTVG, con traballos orixinais e inéditos, escritos en lingua galega, non podendo ser adaptacións, deben estar libres de todo compromiso
anterior con emisoras de radios, televisións, editoriais ou entidades semellantes. Os textos, de temática libre,
adoptarán o formato de guión radiofónico dramático e estarán calculados
para que a duración en antena non sexa inferior a quince minutos e non exceda os vinte, cun reparto de cinco
personaxes como máximo. Poderanse
utilizar, coas indicacións pertinentes,
cantos recursos radiofónicos consideren necesarios para que o texto sexa
realizado de maneira axeitada, como
música, planos sonoros, efectos, etc.
Non se poden presentar máis de dous
guións por autor, debendo enviarse
por correo, baixo o sistema de plica,
con orixinal e catro fotocopias, á Radio Galega / Diario Cultural (San
Marcos 15820 de SANTIAGO DE COMPOSTELA), antes do 15 de xaneiro. O
xurado escollerá entre as obras presen-

tadas un premio único, dotado con
3.000 euros, e catro finalistas como
máximo, que serán emitidos pola Radio Galega. A audiencia escollerá por
votación a obra que obterá o Premio do
Público, dotado con 3.000 euros. Ademais serán publicadas en libro e CD.

VIII PREMIO RISCO
O Concello de Ourense e a Fundación Vicente Risco, en colaboración
coa Editorial Sotelo Blanco, promoven este premio de prosa literaria, ao
que se poderán presentar novelas,
conxuntos de relatos, ensaios, etc.
quedando excluídas teses académicas ou traballos especificamente
científicos. Os escritos deberán ser
inéditos e estar redactados en lingua
galega, de acordo coa normativa oficial vixente, cunha extensión mínima de 150 folios e máxima de 300.
Os orixinais presentaranse por sextuplicado en soporte de papel tamaño DIN-A4 mecanografados en letra
Times New Roman de corpo 12 por
unha soa cara e a duplo espazo, antes do 7 de xaneiro de 2007, no Rexistro Municipal do Concello de OURENSE , nun sobre pechado, baixo lema e plica. Establécese unha dotación económica de 6.000 euros para
o traballo literario que resulte premiado. Máis información no teléfo-

no 988 391 290 ou no correo electrónico cultura@ourense.es.

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

XIV PREMIO PURO CORA
Poderán presentarse a este certame, promovido polo periódico El Progreso de
Lugo, artigos xornalísticos publicados
entre o 2 de febreiro e o 15 de decembro
de 2006 en medios de comunicación escritos de calquera periodicidade, tanto do
Estado como estranxeiros, asinados polo
autor. O tema do artigo é libre, mais o xu-

Despois de xaneiro, as
mostras Pintura Mutante e
A Mostra Invisíbel tocan o
seu fin. O persoal educador
do MARCO toma como
punto de partida as mutacións dos medios, temas e
materiais pictóricos, e tamén a percepción sonora,
para realizar obxectos multiusos que poidan servir como agasallos de Nadal. Estes obradoiros complétanse
con visitas ás exposicións e
sesións de contacontos e
celebraranse do martes 26
ao sábado 30 e do martes 2
ao venres 5 e o domingo 7
(martes, mércores, xoves,
sábados e domingos de 12 a
14h e venres de 12 a 14 e de
18 a 20 h).
Enrique
Conde
expón
as súas
esculturas en
VILAGARCÍA.

a reflexionar sobre o espazo
a partir do son.

■ EXPOSICIÓNS

TRADICIÓNS

RIVAGES

Podemos visitar esta mostra de xoguetes antigos até
7 de xaneiro no Verbum.
Na Casa da Xuventude temos, até o 6 de xaneiro, esta colectiva de fotografía,
pintura, banda deseñada,
poesía e outras disciplinas
cos traballos máis representativos dos artistas que
amosaron obra na sala durante este ano.

II PASOARTE:
‘RETRÁTATE’
As obras presentadas a este
certame están expostas 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
considerado como do máis
sólido e coherente das no-

vas xeracións, presenta un
proxecto no Espazo Anexo
do MARCO, especificamente realizado para este
lugar, até o 18 de febreiro.

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

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

Convócase, en réxime de concorrencia competitiva, axudas complementarias do programa de acción da Unión Europea (SócratesErasmus) e suíza destinadas aos
estudantes universitarios matricu-

de 24 retratos realizados
polo pintor, que podemos
ollar até o 4 de marzo.

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

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

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

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 mostra reúne unha
coidada selección de pezas
de artistas clasicos contemporáneos, que nos convidan

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

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

ros, ou na billeteira por 15
e 12. Máis información en
www.tal2005.com

À Fundación Laxeiro presenta esta magnífica mostra

lados nunha das tres universidades públicas galegas ou nos centros asociados da UNED en Galiza, durante o curso 2006/2007 e
nunha titulación de carácter oficial. As solicitudes deberán
presentarse antes do 13 de xaneiro de 2007. A información desta
orde está recollida no DOG d 13
de decembro de 2006.♦

A Rede

IDEA ROCK
www.idearock.com
Páxina electrónica da produtora musical Idea
Rock. Inclúe unha introdución sobre as súas
actividades, a programación dos concertos
que organiza, información sobre concursos,
datos dos grupos que representa, contacto,
relatorio de noticias na prensa e ligazóns.♦

■ MÚSICA

Vilaboa

X-WIFE

■ ACTOS

A banda portuguesa de
post-punk toca este xoves
21 na Iguana Club, que celebra o seu 16 aniversário.

CANTOS DE REIS

■ TEATRO

O grupo de música tradicional Os Chichisos invita os máis cativos a cantar
os reis, para o que celebran varios ensaios desde
o martes 26 ao venres 29
de decembro e o martes 2
e mércores 3 de xaneiro,
ás 20 h. na Casa do Pobo
de Bértola. O xoves 4 sairán cantar polas rúas e
prazas céntricas de Pontevedra, o venres 5 polas parroquias de Figueirido e
Bértola en Vilaboa, e Tomeza en Pontevedra. As
persoas interesadas en
participar nesta actividade
poden chamar ao 649 748
708 (Rosalía).

OLLARES DE PERFIL

Vilagarcía
ilagarcía

DÚAS ALMAS
DO MIÑO
A cantante Maria do Ceo
interpreta este venres 22 ás
22h30 no C.C. Caixanova
letras de Moncho Borrajo,
con música de Arlindo de
Carvalho, fados e panxoliñas de enorme beleza que
nos permiten comprender a
identidade cultural luso-galaica. Entradas á venda en
www.caixanova.es ou na
billeteira telefónica 902
504 500.

INÉDITOS DE LAXEIRO

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

I PREMIO MULLERES
PROGRESISTAS

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

ANO 2006

rado terá en consideración aqueles que
falen sobre a solidariedade e a comprensión entre as persoas, así como a defensa
dos valores democráticos. Haberá que remitir 4 exemplares da publicación onde
apareceran publicados os traballos ao
xornal El Progreso (r/ Puro Cora 3,
27002 - LUGO) xunto cun sobre onde
consten os dados persoais do autor, antes
do 30 de decembro. Poderán presentarse
un máximo de 3 artigos por autor que optarán a un premio único de 10.000 euros.

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 eu-

■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR CASAS
Até o 15 de xaneiro, de
luns a sábado de 17 a 20h,
expón os seus oleos, debuxos e gravados na galería
Arcana.

ENRIQUE CONDE
Mostra as súas Construcións 2003-06, até o 31 de
decembro, no local da rúa
Castor Sánchez esquina
con Rei Daviña..

Víctor Casas
colga a súa
pintura
na galería
Arcana de
VILAGARCÍA.

■ Comparto piso con tío gai na
Ponte (Ourense), mellor con traballo.
Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa (micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150
euros máis gastos (condominios, luz,
auga, calefacción). Telf. 666 329 407
ou meustrabalhos@aeiou.pt.
■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.
■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a domicilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.
■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.

Muller
chorando
sobre o
corpo do
seu marido.
Bombardeo
de Lleida,
1937.
Fotografía
de Agustí
Centelles da
exposición
Mestres da
Luz no CC
Caixanova
de VIGO.

■ TEATRO

BURATINI
Esta compañía fará gozar
os máis cativos o venres
22 ás 18h no Auditorio
Municipal coa peza Palabras de caramelo. O sábado 23 á mesma hora teremos a Tarabuleque Teatro con Pallasos puros e
duros, dous pallasos en
apuros; e o vindeiro xoves
28 os Títeres Cachirulo
presentan O libro da selva.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

GUBELKIAN

Podemos ollar á compañia
Hot 3 SSS o sábado 23 no
teatro Pastor Díaz representando esta obra.

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dor-

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

VIII PORTOCARTOON

Viveiro
iveiro
A VOLTAS CO RAGTIME

■ 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.

mitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.
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Anuncios de balde
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

Non vos riades que o conto é triste

mai, o tenor Jan Kobow e
o baixo João Fernandes
interpretarán baixo a dirección de Michel Corboz pezas de Mendelssohn e Mozart.

A orquestra e o coro desta
fundación van dar un concerto este venres 22 ás 21
h. na Casa da Música, no
que as sopranos Letitizia
Scherrer e Katalin Hal-

Lisboa

María do
Ceo canta
este venres
22 en VIGO.

■ EXPOSICIÓNS

A FUNDAÇÃO
Esta instalación de grandes
dimensións realizada polo
artista Pedro Cabrita Reis
no CAMJAP para celebrar
os 50 anos da institución,
con materiais reciclados do
armacén, 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.

UN MUNDO DE GAITAS

O Nadal xa e un sinónimo de consumo. Publícanse os gastos per cápita e duplicouse o número de días de agasallo: Reis e o Papa Nöel.
Desde os trinques dos comercios até os maniquís parecen rir de nós.♦

O Museu Nacional de Arqueologia, situado no
Mosteiro dos Jerónimos,
acolle esta mostra organizada pola Associação Gaita-de-foles, na que se dan
a coñecer diversos exemplares de gaitas de fol de
todo o mundo, xunto con
infografías e contidos interactivos.♦

O Museu de
Arqueologia
de LISBOA
mostra unha
colección de
gaitas de fol
de todo
o mundo.

O

PSOE controla o goberno central e con el
o 80% dos orzamentos públicos que se moven no
Estado; controla a Generalitat de Catalunya, agora máis
de perto que con Maragall. O

PSOE ostenta o poder en Galiza, ameaza os alcaldes do
PP co fiscal urbanístico e á
consellaría estrela do nacionalismo, a de Agricultura,
móntalle unha manifestación
através do sindicato afín

Unións Agrarias. Tamén ten
unha consellaría de cultura
paralela e controla a TVG,
agora con criterios madrileños e anuncios insertados de
Touriño. Como podería ser
se logran a absoluta?♦
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Lito Prado
‘Coa hora galega non saímos pola tanxente, saímos polo meridiano’
H. VIXANDE
É o responsábel da proposta que
facilitou o acordo interno do
BNG para estudar a posibilidade
dun fuso horario galego. Chámase Lito Prado e lembra que o seu
partido non lle formulou esta posibilidade ao resto da sociedade.
Vaia a que armou coa súa proposta!
Non era intención. O único
que se fixo foi recoller unha sensibilidade dun grupo de xente e
presentala nun acto do BNG. É
unha proposta interna. O día que
a formulemos en serio non digo
a que se pode montar.
Para moitos, máis que pola
tanxente, é saírse polo meridiano.
Non é que nos saiamos, é que
sobrepasamos o meridiano e
queren situarnos noutro que non
é o noso. Ademais, non é que esteamos nun menos do que nos
corresponde, é que hai dous menos. Traspasamos o meridiano.
A idea suscita paixóns. Uns
están a favor e os que non descualifican sen miramentos.
A cuestión non deixa indiferente porque metemos o dedo
nun tema que interesa a todos. O
único que me preocupa é que nós
debatemos con razoamentos
científicos e datos obxectivos e
fronte a nós as posicións que se
expresan son puramente ideolóxicas, con argumentos do tipo de
que é mellor termos todos o mesmo horario. Postos a ser internacionalistas, para que o mundo se
comunique mellor, que haxa a
mesma hora en todo o planeta!
Din que unha hora galega
sería un barullo.
Pero non sería unha decisión
dun goberno fascista. Cómpre lembrar que a hora actual decidiuna o
franquismo para achegarnos á Alemaña nazi e a Francia ocupada.

RICARDO EANES / A.G.N.

Afirman que os que traballan en Castela ou en Asturias
terían problemas.
Moito máis importante nas
nosas relacións é o norte de Portugal. Galiza e o norte de Portugal somos a interrexión europea
con máis volume de negocios de
intercambio, 1.800 millóns. Non
significa achegarnos a Portugal
ou deixar á marxe Castela. O
único que pedimos é ter unha hora que se axuste aos nosos intereses, é dicir: aforrar cartos e vivir
comodamente. Nos Estados Unidos sería impensábel unificar o
fuso horario para mellorar as relacións económicas entre California e Nova York.
Ir a Madrid tamén sería un
problema.
E a Valença á feira dos mércores? Por non falar de ir a Ca-

narias ou a Nova York.
Afirman que é unha postura independentista.
Exactamente igual que Canarias ou Inglaterra.
Vamos, que se todo o Estado decide cambiar a hora, vostede non protesta.
Habería que estudalo e ver se
interesa atrasar outra hora máis.
Teña en conta que son dúas horas
de desfase co meridiano. O meridiano anterior pasa por Mondoñedo. Circula un chiste: o nacionalismo galego é o único que pide de
menos. Non é tal, con esta medida
reclamamos máis aforro, máis medio ambiente, máis saúde...
Tampouco é unha promesa
electoral.
Aínda non é nada. Foi aprobada internamente para dar prioridade aos estudos do cambio de

fuso horario. Non ten data límite
e cando o BNG a formule terá
que buscar apoios e remitirse ao
Congreso, Galiza non ten competencias. Touriño dixo que non
é prioritario, pero Raxoi di que a
admitía se toda España cambiaba. Moitos non nacionalistas están con nós.
De todas formas, non sabe
onde se meteu. Agora os do
BNG, cada vez que queiran organizar unha polémica mediática para despistar, chamarano
a vostede.
A min non, só son un militante de base.
Non me negue que ten na
manga algunha outra proposta
que lles moleste aos de Madrid.
Algunha nos queda, pero a
proporemos nunha Asemblea,
hai que ser serios.♦

axenda elas 2M7
A NOSA TERRA

Ecocidades
XOSÉ RAMÓN POUSA

A

evidencia do cambio climático, a vergoñenta contaminación de ríos e rías provocada polos vertidos urbanos,
o urbanismo desnortado,
son factores que están operando un cambio de mentalidade na opinión pública,
no solo de Galiza, senón de
toda Europa, á que os partidos políticos, moitos deles responsábeis da desfeita, teñen que saber dar resposta xa, mesmo nas eleccións municipais que se
aveciñan. Con máis do 80
por cento da poboación da
UE residindo en áreas metropolitanas, as prácticas
non agresivas para o contorno son o único camiño
para mellorar a relación co
ambiente. O concepto ecocidade, que abrangue, ademais, unha ampla e accesíbel rede de transportes públicos, o fenómeno da reciclaxe dos residuos e o emprego de fontes enerxéticas
renovábeis, gaña terreo.
Neste momento existen en Europa máis dunha
ducia de cidades exemplares no plano ecolóxico, como Oslo, Heilderberg ou
Ferrara, que poderían, perfectamente, servir de modelo para un desenvolvemento sostíbel que faga
posíbel o crecemento industrial, cultural e habitacional das principias cidades galegas. Dentro do movemento das ecocidades o
caso máis paradigmático é
o de Friburgo, durante décadas bastión do Partido
Verde alemán, que no 2002
colocou a Dieter Salomon
na alcaldía. A cidade, con
climatoloxía moito peor
que a galega, pasou a dispoñer de máis de 500 quilómetros de carril-bici, peonalizou todo o centro da
cidade, lanzou o Bono Rexional Verde que posibilita
o uso ilimitado de todos os
transportes metropolitanos,
trens, tranvías e buses, a
custo fixo.
Coñecida como a “cidade solar” de Alemaña,
Friburgo fixo contiosos investimentos en enerxías renovábeis, 6.500 vivendas
son autosuficientes, de xeito que en tres anos o 10%
do consumo procederá de
enerxías renovábeis e, o
máis importante, creouse
unha conciencia cidadá
irreversíbel que contribúe a
facer efectivas as políticas
de xestión de residuos e a
disciplina urbanística.
Todo un exemplo que
demostra que é posíbel facer progresos reais na preservación da natureza se se
fan atractivos para a cidadanía. Para conseguilo é
fundamental a mentalización de quen ten influencia
nos programas políticos e,
sobre todo, das administracións públicas. O electorado xa o demanda.♦

