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A ETA pretende continuar co diálogo ao mesmo tempo
que realiza atentados

Cal é o futuro do proceso de paz?

A CASA DA PAIXÓN
Nélida Piñon

Marta, orfa de nai desde o seu nacemento,
é criada pola súa vella ama e máis polo seu
pai, un home celoso que se sente
incestuosamente atraído pola filla.
Nélida Piñón tece nesta novela un texto no
que a lingua, a terra e o corpo da muller
se imbrican e constitúen unha fonda
pescuda en prol da expresión literaria como
exploración de conflitos e emocións, como
labirinto que cómpre percorrer para chegar
á cerna oculta da realidade.

O CAMBIO CHEGOU A GALIZA. Non hai máis que ler as porta-

das dos principais xornais nos últimos meses: incendios, enxurradas, empresas que marchan de Galiza, a costa estragada polo urbanismo, as infraestruturas que se derruban ou non avanzan, a sanidade sen recursos nin médicos suficientes, as listas de espera saturadas, a poboación envellecida, a Cidade da Cultura que se vai rematar grazas a estragar un mundo de cartos... Semella que todo é
unha gran novidade e que a actual situación non fose en boa parte
herdada. Se cadra, o principal cambio está en que agora os medios
poden dicir e levar a titulares o que antes calaban, por máis que as
axudas públicas recibidas sexan as mesmas ou aínda maiores. Se
cadra, o maior cambio está, precisamente, en que algúns se atreven
a escribir en liberdade. Unha liberdade que fai aflorar profundas
contradicións que van máis alá da defensa de intereses de grupo, locais ou de clase, e que se enzoufan no autonoxo, transmitindo unha
imaxe de inferioridade e de impotencia. Non é algo novo, sucedeu
así en todas as etapas de cambio, pois un dos grandes problemas de
Galiza é que maioritariamente os seus medios de comunicación están instalados non só no conservadorismo ideolóxico e na súa visión madrileña, senón no statu quo localista. A súa contradición,
ademais, é evidente. Chega con ollar como defenden co mesmo ímpeto que Pescanova estrague un espazo natural protexido ao tempo
que critican o feísmo nas construcións porque derrama a paisaxe.♦

Os clubs
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danza galega
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Bóveda por fin
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A bomba de Barajas acaba co proceso, a pesar de que reafirme
nun comunicado que segue o alto ao fogo

A ETA estraga a mellor oportunidade
da historia para chegar á paz
DANI ÁLVAREZ / BILBAO

O atentado da T-4 de Barajas acabou coas posibilidades de paz en Euskadi. Para o futuro, todo apunta a que a ETA
só poderá volver encontrar oportunidade de diálogo se renuncia definitivamente á violencia e depón as armas.
Todo se afundiu. A esperanza
no fondo do mar. Os desexos
de paz baixo toneladas de formigón e ferro. A ETA decidiu
de xeito unilateral rachar co
proceso poñendo centos de quilos de amonal (aínda é imposíbel determinar se foron 500 ou
até 800) no aparcadoiro da xoia
da coroa da modernidade madrileña, a T-4, a famosa nova
terminal do aeroporto de Madrid-Barajas. Ademais, segou a
vida de dous cidadáns inocentes, outros máis, que non puideron saír do lugar, dous ecuatorianos que vivían en España
para tratar de fuxir da miseria
traballando: se ían a Madrid
matar españois, equivocáronse
porque seguramente aínda non
saben que o mundo mudou tamén nese sentido. A ETA decretara en marzo do 2006 un alto ao fogo permanente e incumpriu o seu compromiso sen previo aviso. Non houbo comunicado de advertencia, como
sempre fixera até agora. De feito, o comunicado tardou dez días en chegar e resultou absolutamente esquizofrénico: a organización asume o atentado e, ao
tempo, asegura que o seu compromiso de cesamento de fogo
segue en pé. Non se pode estar
en guerra en paz á vez.
Tamén din nese agardado
comunicado publicado no Gara
que non pretendían causar vítimas e que, por iso, avisaran até
tres veces antes do estoupido.
Pero a ETA esgotou o seu crédito porque se metes centos de
quilos de dinamita nun aparcadoiro tan concorrido como o
dun aeroporto en datas claves
como as de fin de ano a sorte é
que so mates a dúas persoas e
non que causes outro Hipercor.
Non ten moito sentido desgranar e analizar o texto da cúpula

da ETA porque segue a falar de
obxectivos políticos unha organización clandestina e armada
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ron que pasar para que Otegi se
respostar. E xa sabemos como dirixise á ETA para pedirlle que
mantivese o alto ao fogo e para
son as respostas da ETA.
Romper un compromiso de repetir que o diálogo político se
alto ao fogo permanente (é dicir, debía dar en condicións de aucon vontade de permanencia) su- sencia de violencia. Claro que
pón, tal e como teorizou Patxi cando Otegi di iso, xa sabe que
Zabaleta, líder de Aralar, non so chegará un comunicado nese
acabar cunha tregua, senón coa sentido 24 horas despois. Como
dicía un notábel
tregua. Cal debe
político israelí de
ser a formulación
Iasir Arafat: a
dialéctica que faapatero
ETA xamais perga agora a esde unha oportuniquerda abertzale
dade de perder
para que a súa pode apostar pola
unha oportunidaproposta de paz contundencia
de. O drama é
teña credibilidaque novamente
de? Segundo Za- policial contra
lle deu a razón a
baleta, non exisJaime
Mayor
te. Para que se Batasuna ou
Oreja, que engadea unha nova esperar a que
nou a todos aqueoportunidade só
queda un abando- a esquerda abertzale les que apoiaban
unha saída dialono definitivo das
gada ao histórico
armas. Ademais se despegue
conflito vasco, e
das dúas persoas
que, máis alá das
mortas, os pri- por completo
dificultades, non
meiros damnifi- da tutela etarra.
tiña razóns para
cados polo atencometer un atentado son os protado tan grave.
pios soportes poNin tan sequera
líticos da ETA:
Batasuna que, tal e como recoñe- para a súa propia xente. A teimuceu publicamente, non agardaba da reacción da ETA cada vez que
unha acción desta magnitude. hai un episodio de esperanza é
Arnaldo Otegi espertou esa ma- fuxir cara a adiante facendo o
ñá de sábado 30 de decembro único que sabe.
pola chamada dun xornalista que
lle contaba o acontecido ante a Dúas hipóteses
incredulidade do voceiro da esSe José Luis Rodríguez Zapatero
querda abertzale.
Batasuna xa non ten opcións tiña unha estreita marxe de made acudir ás eleccións de xeito nobra para avanzar ante a abalegal. Non soamente polo atenta- fante presión do PP, da AVT e
do en si senón pola súa morna re- dalgúns medios de comunicaacción ante este. Nove días tive- ción, agora ten aínda menos. Os
Vén da páxina anterior

Z

Manifestación contra o diálogo coa ETA en Madrid.

seus cálculos electorais dan negativo, e se tiña folla de rota, esta veuse abaixo (¿que pensará o
colectivo de presos, Iñaki de Juana Chaos que leva 66 días en folga de fame ou aqueles que están
agardando sentenza xudicial e
que contaban con medidas de
distensión grazas ao alto ao fogo?). O presidente español comentaba en privado que o tema

vasco era prioritario para el porque considera que até que este
non se solvente, a democracia
española non será plena. Implicouse até o máximo sabendo que
era unha arriscada aposta que, de
saír mal, lle podía custar o posto.
Certamente, a ETA tivo sempre a
capacidade de quitar presidentes
en España: José María Aznar
prometeu acabar con ela en seis

anos e foi el mesmo quen rematou acabado oito anos despois
clamando no deserto que a organización armada cometera os
atentados do 11-M.
En calquera caso, e a pesar
de que o acusan de improvisar,
Zapatero non pisaba a cegas. Estaba asesorado por notábeis mediadores suizos e noruegueses,
Continúa na páxina seguinte
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cias de veces que o proceso ía ser
estudou a fondo o caso irlandés “longo, duro e difícil”. Nesa forcoa axuda de Tony Blair e tomou mulación contíñase a posibilidaisto como unha proba de fondo, de de voltas atrás momentáneas?
de resistencia, que superaría os Zapatero nunca o concretou, salcomicios electorais inmediatos. vo unha vez: o 26 de marzo deuA pregunta agora, vistas as súas lle a El País a súa primeira enprimeiras reaccións duras pero trevista tras o alto ao fogo, e
nunha resposta
non definitivas, é
asumía que neste
se tratará de gatraxecto podería
ñar a paz a pesar
atasuna,
haber “accidenda acción de Bates”. Foi o de Barajas. Aquí hai
máis
que
nunca,
rajas un accidendous
carreiros
te? O prestixioso
que pode esco- quedou coma
mediador suizo
ller: un é o da reJulian Hottinger,
acción dura, esti- un monicreque
que algo tivo que
lo Aznar. Pode
en
fóra
de
xogo.
ver en todo isto,
meter a cúpula de
afirma que o que
Batasuna na camáis lle asusta
dea, comezar unson “as negoha ofensiva interciacións nas que
nacional contra a
ETA e desatar todo o aparato do criamos que chegaramos a unha
Estado de Dereito como xa fixo irreversibilidade, porque nos
o PP (sen lograr nada máis ca un descoidamos e o proceso se desimple debilitamento momentá- rrubou completamente xa que
neo, por certo). Esta sería a op- non se estaba tomando en serio
ción miope, por cualificala dal- ás partes. É posíbel que durante
gún xeito. Tratar de que a ETA se as negociacións se dean estoupiconverta nunha especie de GRA- dos de violencia, isto non signifiPO que morre por inanición a ca que as partes sexan a causa do
cinco ou dez anos vista deixando problema. Estes brotes de viono camiño algunhas vidas máis lencia débense tratar urxente(como dicía Arzalluz, “unha úl- mente e para iso haberá que
cera que sangra de cando en acordar unha estratexia común”.
A lástima é que non sabemos se
vez”).
A segunda posibilidade é na cabeza de Zapatero pesan
máis complexa, terá para o máis as teorías de Hottinger ou
PSOE prezo político cuantifica- os afáns de victoria militar de
do en votos pero denotaría va- Aznar e Oreja.
Sexa como sexa, o comunilentía a amplitude de miras. Sería agardar o momento da madu- cado da ETA é absolutamente inrez política de esquerda abertza- suficiente nesta situación. Por
le. Moitos pensamos que tras a primeira vez en moitos anos, os
proposta de Anoeta (cousas da gobernos español e vasco coincivida, que dixera Castelao, titula- den plenamente na análise de
da “Agora o pobo, agora a paz”) que a organización non pode esesa madurez se alcanzara. As tar tutelando os debates polítianálises indicaban que Batasuna cos, ameazando se non se dan os
ía converterse no Sinn Féin que pasos que ela demanda desde a
convencería a ETA de que a ma- súa completa irrealidade, e meré política debía engulir a arma- téndolle a cabeza debaixo da auda para abrir un novo tempo de ga a unha Batasuna que, máis
esperanza para os vascos. O tem- que nunca, quedou coma un mopo demostrou que aínda non fora nicreque en fóra de xogo. Se a
así. Non embargante, Zapatero esquerda abertzale non convence
dixo estes días que este proceso os xenerais de que non hai máis
estaba acabado e que se lle esca- saída que debater en igualdade
paba se no futuro se podería dar de condicións cos demais partioutro, “ése é un debate para ou- dos, só lle quedará un fin, unha
tro momento”, asegurou ante progresiva deriva cara á residualidade política e, tal e como dexornalistas.
Cando será ese novo momen- fende o avogado Txema Monteto? É difícil apuntalo, pero desde ro, ex eurodeputado de HB (o
logo non será a curto prazo. Ca- único que atinou co seu famoso
be lembrar algunhas cousas das vaticinio de que a ETA volvería
que se dixeron por se os aconte- cometer atentados en poucos dícementos van nesa dirección. O as) a morte deste movemento sopresidente español afirmou du- cial por implosión. Nas súas
Vén da páxina anterior

B

A lóxica da ETA
A. EIRÉ
A ETA é unha organización terrorista e, polo tanto, a súa
propia idiosincrasia condiciona a súa “lóxica” que non
casa coa lóxica de actuar “normal”. Pero si que existen
nas súas actuacións un xeito de obrar que se pode analizar tendo en conta os seus parámetros e non condicións
éticas, morais ou outras lóxicas dos Estados de dereito.
Na bomba colocada en Barajas
e no posterior comunicado da
ETA, así como na declaración
de Arnaldo Otegi, si se poden
sacar elementos que é necesario analizar.
Logo do atentado, a pregunta máis estendida era por que a
ETA lle puña fin á “tregua indefinida” sen realizar un comunicado público que o anunciase
e explicase as razóns, como sucedera historicamente.
No comunicado da ETA,
dez días despois, queda aclarado este extremo: a ETA non
anunciou a ruptura da tregua
porque “segue vixente o alto ao
fogo permanente” comezado o
24 de marzo do 2006. É máis, a
ETA non cre que a acción terrorista que custou dúas vidas e
que derrubou un edificio emblemático supoña unha violación do alto ao fogo. Esta postura pode ser cualificada cando
menos de cínica.
Pero cal é a lóxica da ETA?
A ETA funciona a xeito do Estado que non ten Euskadi e
analiza que se o Estado español actúa contra a esquerda
abertzale e contra a ETA mesma, eles teñen o “deber” de
responder, pero tamén a capacidade de facelo ante os que
agoiraban que o proceso se debía á súa total falta de capacidade operativa. E aínda vai
máis alá, agoira que pode volver realizar atentados sen que
consideren rachado o proceso.
Prodúcese así un feito novo
que é preciso analizar: a ETA
non quere rachar unilateralmente o proceso. As causas
son múltiplas. Pero existe un
denominador común: a ETA
está convencida que na actual
situación xeopolítica non pode

impor polas armas o seu programa político, así que opta
pola vía negociadora. Por outra banda, considera que se
dan “as condicións políticas
axeitadas en Euskadi” para esta negociación. Esta análise leva tanto a divisións internas
sobre o camiño que seguir como a discrepancias profundas
na esquerda abertzale.
A ETA non está hoxe en
condicións de volver ao terrorismo continuado sen unha profunda ruptura na súa base social, como pasou cando o atentado de Hipercor, ou no 2000,
coa ruptura da tregua e o nacemento da excepción Aralar.
Podemos analizar que un
atentado como o de Barajas é
unha volta a esa lóxica armada,
con asasinatos directos, pero o
comunicado da ETA deixou
moito máis tranquilos a miles
de cidadáns en Euskadi que xa
se vían como posíbel dianas de
atentados. Non é pouco o poder
seguir prescindindo de escoltas
e realizar unha vida “normal” á
que se afixeran moitos ameazados nestes meses.
Esta aposta por non realizar
atentados con mortes (a ETA
sabe que existe ese risco) evitaría non só unha ruptura en HB
senón que, pensan, propiciaría
que se fosen cimentando as
condicións sociais para un
acordo definitivo de paz. É algo
no que leva traballando nos últimos meses a organización Lokarri, herdeira de Elkarri.
Pero a lóxica que segue hoxe é a dos polis-milis (na que
militaron dirixentes hoxe do
PSOE-EE e editorialistas dalgúns medios de comunicación),
aínda que estes decidiran abandonar as armas na década do

1980: a organización militar
imponlle as condicións ao movemento político. Aínda así, as
declaracións de Otegi de que
seguen en vigor as bases explicadas por HB en Anoeta, significa que a ETA non pretende estar directamente na negociación
política, co que se salvagarda o
pagamento político pola paz.
E como explica a ETA o
atentado de Barajas? Logo de
referirse a que xa avisou no comunicado de alto ao fogo permanente do 22 de marzo de que
“as decisións e respostas da
ETA irán en función das do goberno español” e no de agosto
denunciando que “non se dan
pasos até o momento para desactivar os mecanismos de guerra e represión”, realiza no seu
comunicado unha “crónica
cruel dunha estratexia represiva
que non cesou en nove meses”.
Esta crónica abarca desde a
situación de presos, ás filtracións do goberno central sobre
o proceso de paz, á “presenza e
represión policial incrementadas”; a que segue en vigor a lei
de partidos políticos; aos ataques “aos colectivos e organismos populares” así como a esquerda abertzale, pasando pola
“chularía” con que o goberno
central e o fiscal xeral do Estado manifestaban que non había
ningunha cesión.
Desde o mundo abertzale
considérase que José Luis Rodríguez Zapatero non foi quen
de cumprir “a folla de ruta”
pactada pola intercesión dos
mediadores internacionais. A
mesma que levou a bo porto o
proceso irlandés: amainamento da presión policial, supresión da xudicialización, mellora da situación dos presos e
creación dun clima político
que lles permita manobrar aos
dirixentes políticos.
Un dirixente político vasco
comentábanos: “láianse de que
Otegi non sexa Gerry Adams. O
problema está en que o goberno
central non o deixa ser”.♦
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As causas profundas do proceso de Euskadi
A. EIRÉ finiquitado. Zapatero quere xoOs nenos pequenos cando se cor- gar a dúas bandas: procura mantan, enfurrúñanse e berran “coitelo ter o pacto co PP (“estase a cummalo”. Nós podemos facer o mes- prir”, afirma o ministro do Intemo e ante o novo atentado simple- rior, Alfredo Pérez Rubalcaba) e,
mente berrar “ETA mala”. Facelo ao mesmo tempo, implicar os decon todas as nosas forzas. Tamén mais partidos na discusión da espodemos andar todos a correr, con tratexia antiterrorista.
Que é o que pretende Zapatereunións sen preparar (José Luis
Rodríguez Zapatero-Mariano Ra- ro? Sobre todo, reforzar a mensaxe de unidade anxoi) ou con manite o fenómeno tefestacións voluntarrorista, porque
ristas sen obxectien a desaparición todos os partidos,
vos nin mensaxes
agás o PP, están
nidias aos cida- da ETA non vai ser
co goberno, algo
dáns.
que non ocorría
Podemos limi- posíbel un Estado
ao rematar a tretarnos como toda
plurinacional
gua do ano 1998.
estratexia a pedirPero tamén gañar
lle á ETA que
tempo, para tratar
abandone as arde albiscar que é
mas (e os seus
o que pasa e como
membros vaian
entrando un por un no cárcere) co se move o conglomerado “abertmesmo éxito co que berramos zale”. Pero, sobre todo, o que precontra a fame no mundo. Ningún tende o presidente do goberno esproceso rematou así e a violencia pañol é deseñar un escenario no
en Euskadi ten un carácter políti- que ao PP lle sexa cada día máis
co que non vai desaparecer men- difícil manter unha postura de clatres non se chegue a un consenso ro enfrontamento co goberno central na política antiterrorista.
social interno.
Mais o problema tamén é que
Dígase o que se diga, todos
as organización políticas, come- mudou a política de reforma do
zando polo PP, saben que o pro- Estado que tiña deseñada Rodríceso aberto por Zapatero e máis guez Zapatero. Nesta política, o
a ETA, é un proceso político e, proceso de paz e a consecución
nese contexto se moven e se po- do desarme da ETA era fundamental. E non descarrilou prisicionan as organizacións.
Pódese analizar que ao PP o meiramente en Euskadi, senón
único que o move é o intento de que o fixo en Catalunya cando
recuperar o poder perdido, pensan Zapatero, por imposición interna
que de mala maneira logo do 11- do propio PSOE, decidiu non
M, e que, tendo trabado o goberno aceptar o Estatuto que saía do
de Zapatero, non o van deixar escapar con vida política se poden.
Sería unha visión reducionista, aínda que o móbil de reconquistar o poder usando o terrorismo estea tamén presente na política que leva o PP, contrariamente
ao asinado no pacto co PSOE. Pero iso non é o fondo da cuestión.
“Non é de recibo ter provocado
un desastre como o de Barajas e
O fondo da cuestión
dicir que aquí non pasou nada. O
grave para seguir co proceso está
O fondo da postura que manteñen
na falta de fiabilidade da ETA e
tanto PP coma PSOE hai que prona súa falta de coherencia”. Aíncurala na reforma do Estado. Unda así, o BNG non vai realizar
ha reforma do Estado que se abría
ningunha crítica ao goberno cenco Pacto de Lizarra entre os natral se nun momento ten que reacionalistas vascos e continuou co
lizar “un diálogo con Batasuna”.
Plano Ibarretxe e que PSOE e PP,
Esta é a análise que realiza
a iniciativa de Zapatero, daquela
Francisco Rodríguez, voceiro
na oposición, trataron de cortar
do BNG no Congreso, logo da
asinando o Pacto polas Liberdasúa reunión de máis dunha hora
des e contra o Terrorismo, do que
co ministro do Interior, Alfredo
se derivou unha nova Lei de ParPérez Rubalcaba.
tidos que levou á ilegalización de
O BNG está disposto a apoiar
Batasuna e unha política dirixida
o goberno de Zapatero na súa poa criminalizar o nacionalismo.
lítica de loita antiterrorista, pero
Agora, o escenario político
con condicións. “Ten que fundamudou pero as consecuencias
mentarse na unidade de todos os
daquel pacto, incluída a Lei de
partidos políticos sen exclusión e
Partidos, perviven. Ao PSOE
desde a defensa dos principios
non lle serve xa no novo escenademocráticos e de oposición á
rio pero non é quen de derogala.
violencia como arma política”,
Así, trata de chegar a acordos co
afirma Francisco Rodríguez.
PP en base a ese pacto, e de conOutra das premisas do BNG
seguir o apoio dos demais grupara darlle o apoio á política anpos obviando o preámbulo, que
titerrorista de Zapatero é que
ía dirixido, precisamente, contra
“non se utilice a violencia terromoitos deses grupos.
rista como arma de axitación
E se mudou o escenario políelectoral e para combater o natico, tamén mudou a política ancionalismo identificándoo co tetiterrorista do goberno. Deixou
rrorismo”
de ser, polo menos formalmente,
Para o deputado galego, a
un asunto do PP e PSOE. Pero isloita contra o terrorismo non se
to non implica que o pacto asinapode converter nun pretexto pado por estes dous partidos estea
ra dar a imaxe de que no Estado

S

O exministro do Interior do PP, Ángel Acebes, e o actual, Alfredo Pérez Rubalcaba con
familiares das vítimas.

parlamento catalán. A seguinte
etapa foi o defenestramento do
seu amigo Pasqual Maragall como president da Generalitat.
Marcado polo seu propio partido, polas enquisas desfavorábeis e pola oposición do PP e
dos sectores máis dereitistas da
sociedade española, Zapatero
comezou verdadeiramente o proceso de paz en Euskadi cunha
palabraría de optimista boa vontade que acochaba a ausencia de
decisións políticas. Porque, no
fondo, Zapatero non quería ou
non estaba en condicións de levar a cabo o proceso tal e como
o deseñara con anterioridade.
Zapatero como vítima
Zapatero non é vítima da senrazón da ETA (os terroristas teñen
a súa lóxica aínda que sexa perversa e amoral), senón do seu

medo e da súa debilidade política.
A intransixencia do PP no
proceso producíase, non tanto co
mesmo proceso negociador, senón ao que se podería enxergar
detrás. José María Aznar no ano
1998 cedera moito máis ante a
ETA e realizara moitos máis xestos para conseguir a tregua.
O terrorismo é o curtocircuíto que a dereita española utiliza
para impedir a reforma do Estado das Autonomías (que xa na
Transición non admitía). Por iso
se mobilizou como nunca o fixera para impedir que Zapatero dese os pasos precisos para que a
fin da ETA puidese chegar, por
máis que o presidente do goberno español tentase pactar con
Raxoi as liñas básicas da reforma do Estado. Vólvese, co apoio
dun sector do PSOE, ao café para todos, equiparando en certo
xeito a Catalunya e Andalucía.

Descarrilada a reforma do
Estado das autonomía como deseñara Zapatero, o proceso estaba condenado a sufrir sobresaltos e interrupcións, mesmo novos atentados da ETA como ben
recoñecía o propio presidente
cando comezou o proceso.
Porque o problema está en
que sen unha reforma do Estado
non vai haber posibilidade de
que haxa unha paz verdadeira en
Euskadi, por máis que a situación xeopolítica conduza, máis
tarde ou máis cedo, á desaparición da ETA.
Pero tamén sen a desaparición
da ETA non vai ser posíbel un Estado plurinacional. A ETA é hoxe
a grande aliada da extrema dereita española. Sabe que, pola forza,
nunca vai conseguir o seu programa soberanista. Por iso teima en
afirmar que o proceso non está
roto, aínda que poña unha gran
bomba que golpee o edificio máis
emblemático da Era Aznar.
Zapatero sabe que a súa supervivencia política está moi ligada a este proceso de reforma
do Estado e por iso agarda tamén
podelo continuar máis adiante.
Tanto a ETA como Zapatero non
teñen outro remedio que seguir
negociando. Ocorre que tanto a
dirección da esquerda abertzale
como a do PSOE teñen as mans
atadas polo contexto e polas diferenzas internas.
É tan necesaria a condena do
terrorismo como analizar a verdadeira situación na que se atopa
o proceso.♦

Rodríguez ponlle condicións ao apoio ao goberno central

O BNG destaca a falta de fiabilidade da ETA

Francisco Rodríguez, á esquerda, con Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior.

español “só hai dous partidos
políticos”. Tampouco para descualificar posturas distintas “tratando de convencer a opinión
pública de que a Constitución é
un texto intocábel co que hai
que comungar ao cento por
cento. Non pode ser un argumento para a involución democrática ou para aminorar a liberdade e rematar cos valores funda-

mentais dun Estado de dereito”.
Explicou Rodríguez que este
tipo de argumentos son os que
subxacen cando se di que o importante é que “estean de acordo
os dous grandes partidos políticos”. Defendeu que a raíz do
problema en Euskadi é que existen unha maioría política que
non é do PP e do PSOE, polo
que tratar de solucionar o con-

flito sen ter en contra esa maioría social “é antidemocrático e
falto de realismo político”.
O voceiro do BNG afirmou
que, aínda que considera que
existiron erros”excesiva confianza e inxenuidade por parte do goberno central no proceso” non teñen a “deslealdade e arrogancia”
de criticar a Zapatero por ter comezado o proceso de diálogo.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Antes de comer,
na casa de G asol,
sempre lle a gra decen
os alimentos ao
Altísimo.

A execución de
Sa d am provocou
a gud as protestas.
N on polo
aforcamento,
senón pola difusión
d as imaxes.
De tan moralistas
temos dupla moral.
Xa o británico
De Q uincey,
autor de O asasinato
co m o unha
d as belas artes ,
avisou
de que ha bía
que ter coid a do,
porque se empe z a
asasinando e
acá b ase metendo o
dedo no nariz.

O atentado d a ETA
tivo algo positivo.
Por primeira ve z o PP
se solid ariz a con
dous inmigrantes.

Conversa nun
recreo de primeiro
curso de primaria:
A David gústalle
Sandra e a Jessica
unha nena
de segundo.
Para os máis cativos
xa é normal o
matrimonio entre
persoas do mesmo

D

isque non hai memoria sen esquecemento pero para esquecer primeiro
hai que recordar, facer memoria, pois
a nosa patria verdadeira é a memoria. Polo
mesmo, este ano que rematou moitos falamos
da república, da ditadura franquista, da resistencia antifranquista, e algúns fixémolo como
historiadores crendo que a nosa función é esculcar no pasado para analizar como lle afecta ao presente; pero vaiamos aos clásicos para definir o noso oficio, pois o contido desa
función social xa foi expresada por Cicerón
hai 2.100 anos cando escribiu: “¿Quen non
sabe que a primeira lei da historia consiste en
que o historiador ouse dicir a verdade? E que
a segunda lei consiste en ter o coraxe de dicila integramente?”. E dicir a verdade é dicir
que, sen dúbida, a Segúnda República era un
réxime político democrático, e é máis verdade dicir que o
franquismo, como todas as ditaecesitamos
duras, baseábase
afondar
no
no medo e na
mentira, esta, se- coñecemento do
gundo Máximo
Gorki, “relixión período posterior
de señores e vasaa 1936-1939
los”, mentres a
verdade é propia
chegando
até o
das persoas libres.
Por riba de cal1978,
por
moi
quera opresión e
manipulación, a
duro, irtio,
verdade permaneproblemático e
ce na memoria
social, nas memo- mesmo noxento
rias individual e
colectiva, nunha
que poida
sociedade madura
que quere coñecer resultarnos a súa
esa verdade, unha
lembranza”
verdade histórica
que é teimuda.
Por hixiene
democrática –pois o ocultamento non é bó e
as feridas mal curadas xeran podremia– era
imprescindíbel recordar, traer ao presente a
esperanza republicana, as súas realizacións, a
súa lexitimidade, tamén os seus erros, e manifestar unha vez máis que o pobo galego,
despois de votar masivamente ás candidaturas da Fronte Popular nas eleccións de febreiro do 1936, camiñaba cara ao autogoberno
cando viu conculcadas de xeito inmisericorde
e dramático a súa vida e a súa liberdade por
man duns insurrectos que de xeito cruel sementaron o sufrimento e o medo, pai da desmemoria. Sabemos ben hoxe que non houbo
guerra en Galiza entre 1936 e 1939, non houbo frontes nin batallas, só houbo persecución,
represión, eliminación dos defensores da legalidade por man de vitimarios, e as vítimas,
a infinita nómina de persoas mortas, encadeadas, torturadas, deportadas, aldraxadas..., está constituída en Galiza exclusivamente por

‘N

E despois
do Ano da Memoria?
BERNARDO MÁIZ

Unha vez recoñecido o sufrimento e a honra das
persoas que morreron defendendo a legalidade
republicana, é hora de achegarse ao franquismo.
homes fieis á legalidade republicana: a criminal sublevación e a ditadura triunfante eliminaron os defensores activos da República, silenciaron e case anularon os “habitantes habituais daquela cultura democrática” que di o
Xavier Alcalá, a capa que tiña a misión de dirixirnos como país.
En xustiza non pode haber equidistancia
entre quen se sublevaron ilexitimamente, e
dese xeito se perpetuaron no poder, e quen
sufriu. A reconciliación é o perdón, pero non
é o esquecemento hipócrita, non é o academicismo nin a manipulación; é inxusto que
en libros, rúas, prazas, edificios, monumentos, os verdugos teñan aínda hoxe máis honor
que as súas vítimas. Só
é útil para o futuro o GONZALO
coñecemento da verdade, lembrar as infindas posibilidades abertas coa Segunda Republica, repetir que o
franquismo tomou o
poder matando e dese
xeito se perpetuou, pero tamén lembrar que
durante catro décadas
de ominoso franquismo Galiza soubo manter aceso o facho dunha forte resistencia.
Polo mesmo, rematado este ano de exercicio institucional da
memoria, avanzados
os estudos sobre a sublevación militar-fascista e as súas consecuencias imediatas, dinamizada a beiramar
galega polo Barco da
Memoria, celebrados
actos, exposicións e
congresos, editados libros e peliculas, necesitamos afondar no coñecemento do período
posterior a 1936-1939
chegando até o 1978,

por moi duro, irtio, problemático e mesmo
noxento que poida resultarnos a súa lembranza. Tamén institucionalmente, o que toca agora é traer ao presente a memoria do antifranquismo activo, lembrar, ao abeiro do magnifico Memorial da Liberdade, que en Galiza
houbo unha inxel resistencia que até o 1954
adoptou a forma de contundente e activa loita armada como única forma de oposición
verdadeira ao franquismo, oposición que despois se manifestou no galeguismo e no sindicalismo. E desta vez con menor dependencia
da “academia”, sen parasitismos.♦
BERNARDO MÁIZ VÁZQUEZ é historiador

Cartas

Lendo A Nosa Terra
No número 1.250 de A Nosa Terra chamáronme a atención dúas columnas de opinión de habituais colaboradores sobre os
que gustaria de facer uns comentarios: Unha é a columna de
Xosé Luís Franco Grande (páxina 9), cargada de insultos á presidenta do parlamento, seguramente sobrada de motivos. Mais
o que me pareceu curioso foi
que un dos insultos que empregaba era “políticos de aldea”,
asociando o ser de aldea con algo negativo. Pode que o autor
non coñeza a aldea e fale “de
ouvido”. E tamén pode ser que
sexa de aldea, o cal xa é máis
grave. Tanto nun caso coma no
outro ou ben recúa ou quizais
pretenda incorporarse ao grupo,
cada vez máis numeroso por

certo, que utiliza o adxectivo urbano como equivalente a guai
ou chachi piruli.
Outro columnista, Manuel
Cao (na páxina 18), atribúelle a
falta de cota das explotacións de
leite galegas a que non se fixo a

declaración que naquel momento
solicitaba o goberno central,
cousa que é absolutamente falsa
por dous motivos:
O primeiro é que sobraban
datos para saber cal era a produción real de leite na Galiza, e se-

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámolos que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA
a partir do 1 de febreiro
adoptan o horario de xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

gundo, todas as granxas fixeron
finalmente a declaración de produción. Porén, este é un argumento moi socorrido polos que
naquel momento defendían a
freada en seco ao crecemento
que supoñía o sistema de cotas
para moitas granxas galegas.
Tamén me lembrou unha anédota que conta Javier Reverte no
seu libro de viaxes Vagabundo
en Africa. Cando estaba en Zululandia coincidiu cun guía de
turismo zulú que estaba contando, sobre o mesmo campo no
que se desenvolvera, unha batalla a un grupo de turistas ingleses. O guía contábaa ao revés,
poñendo os ingleses como heroes e vencedores. Cando marcharon os ingleses, o viaxeiro preguntoulle ao guía por que lles
contaba a historia poñendo os
zulús como perdedores e este
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hégame un disque-disque acusándome
de estar detrás desa Comisión Sargadelos. Pode que moitas cousas das que
informan saíran do noso contorno, pois non é
un segredo o que pasou. Este informe non inventa ren, mais se me preguntasen a min saberían máis e mellor.
Que pasou na xunta de Sargadelos de xuño do 2006 para que nos botasen a min e aos
meus fillos da administración de Sargadelos?
No 1964 fúndase a Fábrica de Cerámica
de Sargadelos SL (en adiante Sargadelos),
baixo un proxecto do Laboratorio de Formas
(en adiante LF). Para que Cerámicas do Castro, SL (en adiante O Castro) puidese entrar
a formar parte do capital de Sargadelos, LF
puxo condicións, e así no 1965 os seis socios
que formabamos O Castro puxemos as nosas
sinaturas nun convenio que nos comprometía
a subordinar todo ao criterio do LF, ao que o
mesmo tempo eu representaba.
Así concedéuselle a O Castro participar
cun 37,64 % no capital social de Sargadelos.
De acordo co
convenio
de
1965, esta partiodo induce a
cipación servía a
sospeitar
O Castro para a
estabilidade do
que
nos cinco
pactado e así durante 40 anos O anos que estivo
Castro contribuíu
traballando
a comprir esa
función, mais na
para legalizar
xunta de socios
de xuño do 2006
a Fundación
O Castro dominada por tres soo que estivo
cios que recibiran
graciosamente as facendo Sineiro
súas
paticifoi torcendo e
pacións asinantes
do convenio do
desfigurando
1965 entre O
para que a
Castro e o LF utilizaron a particifundación non
pación que O
Castro ten en Sarfose adiante”
gadelo para botarnos fóra da administración.
Estes tres socios xamais se atreverían a
isto, con 40 anos ininterrompidos de lealdade, se non fose porque Santiago Sineiro lles
propuxo abandonar o compromiso que asinaran no 1965 para facerse donos das sociedades. (O dano causado por O Castro con esta
felonía ao LF xa veremos de onde sae patrimonio para repoñelo).
Esta operación desleal dos tres socios de O
Castro, utilizando a participación de O Castro
en Sargadelos contra os que representamos o
LF non conseguiría a maioría suficiente en
Sargadelos para nos botar da administración,
pero Santiago Sineiro tiña preparado o complemento noutra sociedade. Este Sineiro, avogado,

Aclaracións
sobre Sargadelos
ISAAC DÍAZ PARDO

Con este comunicado, o pintor e empresario explica como foi o proceso de mudanza de propiedade do Grupo Sargadelos, que acabou por expulsalo da dirección da compañía que axudou a fundar.

‘T

administrador da sociedade, o que eu apoderei,
–nós, preocupados na función da imaxe da empresa, non estabamos adicados ás cousas administrativas– foi modificando unha sociedade de
servizos, o Grupo Técnico e Organizador da
Cerámica de Sargadelos, SL (en adiante G/T)
cuxos membros, segundo os estatutos, teñen
que pertencer ao cadro de Sargadelos e non vivir a máis de 25 quilómetros da planta. Sineiro
foi facendo modificacións, privándome a min
do poder dirimente e introducindo no capital a
O Castro e así conseguiu que o (G/T), cunha
participación do 14,08% no capital de Sargadelos completase unha maioría para expulsarnos.
Esta manobra dolosa do Sineiro é pola que ten
pendente unha querela criminal, que debería,
coido, levalo á cadea, pois el é o responsábel da
felonía orquestrada nas dúas sociedades.
Sargadelos, como obra do LF pensada por
exiliados en América e convertida en sociedade por Luís Seoane, Andrés Fernández Albalat,
e Isaac Díaz Pardo, tiña a obriga de ser leal a
Galiza e cumprir por riba de todo unha función
ética e estética na sociedade. Cando detectou
certos intentos de meterse nela, máis do 95%
do capital social estivo de acordo en crear unha fundación de intelectuais e técnicos que retivesen non menos do 51% do capital. Santiago Sineiro como administrador da sociedade e

licenciado en Dereito tomou esta da súa man,
pero nos cinco anos que estivo adicándolle para legalizala non conseguiu máis que perder
preitos. Un catedrático da universidade alertounos da equivocación de como se levaban as
cousas e lavándoa co esquema que nos deu a
Fundación Sargadelos acadou número no rexistro. A partir deste momento, Santiago Sineiro púxose en contra da fundación, tratando de
convencer os demais socios que había que traballar contra ela, isto sendo el secretario do Patronato da Fundación Sargadelos. Todo induce
a sospeitar que nos cinco anos que estivo traballando para legalizar a Fundación o que estivo facendo Sineiro foi torcendo e desfigurando para que a fundación non fose adiante. Un
administrador ben pago como Sineiro, facendo
isto durante cinco anos. Sargadelos tería soportado unha importante estafa.
Non é aquí onde pararon os prexuízos de
Sineiro para a empresa. Carecía de importancia que exercese de administrador doutra empresa sen ser autorizado pola nosa, o que coñecimos tardiamente. A miña estupidez de
perdoar agardando o arrepentimento estamos
pagándoa agora. Ese individuo que din pretende meterse en Sargadelos apoiado por Sineiro, este puido metelo en algo, que puido
causarlle un prexuízo a empresa moito maior
e que houbo de chegar a través do Real Padroado de Sargadelos até a Consellaría de
Cultura, cando utilizaron para un negocio,
documentos da Casa Real, que eu confiara a
Sineiro gardar en caixa forte. Menos mal que
informándome a tempo obriguei a queimar a
edición que fixeran.
As acusacións non paran acó e se a Comisión esa quere saber máis que se poña en
contacto comigo, e se quere saber deica onde
se limita a formación ética e estética dos inimigos do LF, pode comprobalo nunha publicidade que fixeron na revista Esfera Empresarial na páxina 11 do número do 29 de outubro do 2006, onde a inmoralidade de ocultar de onde procede Sargadelos non é menor
que a cursilaría coa que define o seu deseño
para descreto da nosa obra.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

amosoulle a presa de moedas
que os turistas lle deixaran de
propinas, que sempre era proporcional ao enxalzamento que
facía dos perdedores da batalla;
agora ben, este guía tamén lle
dixo que aos seus fillos na casa
lles contaba a verdade sobre a
batalla na que os zulús derrotaran os ingleses. Neste último
punto é onde os galegos nos diferenciamos dos zulús polo que
parece.♦
MARCELO CASTRO
(O CORGO)

Ataques ao BNG
O BNG comete erros como calquera outra organización, e entón merece todas as críticas correspondentes, mais o grave é
cando presenta alternativas ou

estudos razoábeis ou fai críticas
tranquilas a determinados temas. Entón moitos poderes fácticos de moi diverso pelaxe, póñense de acordo en tratar o
BNG como se fose un demo que
vén das cavernas.
Vén isto a conto dos dous
temas que adquiriron certa relevancia nas últimas semanas.
O primeiro, o cambio de hora.
Como os razoamentos desta
cuestión non se poden discutir
cientificamente, e resulta que
outra comunidade, as Canarias
xa o ten, igual que todos os Estados de similar lonxitude ao
mesmo meridiano ca Galiza,
como o Reino Unido, Irlanda,
Portugal, Marrocos, etc, o único argumento que teñen ante
esta proposta, e que isto lles
parece unha broma, ou ben que
o BNG o presenta para incre-

mentar as súas razóns independentistas. Isto si que dá a risa.
O outro tema é a critica que
dende o BNG fan da actuación
musical aflamencada dentro dos
actos de celebración dos 25
anos de existencia do parlamento galego. Neste caso xa se produce o despiporre total e chegan

Fé de erros
Na páxina 10 do nº 1.251 recollíase que Ildenfonso Piñeiro, elixido para o Consello Nacional do BNG pola
comarca de Lugo Sur, fora
apoiado pola UPG, cando o
foi por Irmandiños. A UPG
presentou lista pero non conseguiu representación.♦

ao colmo de dicir que o BNG
critica isto por ignorancia, e que
cando Eduardo Pondal escribía
o de ignorantes na segunda parte do himno galego referíase aos
nacionalistas. Ver para crer. Ou
sexa que cando os nacionalistas
cantan e reclaman que as estrofas onde se di o de ignorantes,
féridos e duros, imbéciles e escuros, se interpreten nos actos
públicos galegos, é para criticarse a eles mesmos. Intelixente
razoamento.
Por iso lle pediría aos dirixentes e membros do BNG que
non miren para estas críticas absurdas e traballen só para arranxar os graves problemas que padecemos, defendendo o mesmo
tempo a nosa dignidade.♦
XOSÉ-BIEITO COELLO
(AS PONTES)

sexo. O que non se
acepta é que un do
grupo fale galego.

Na mesquita de
C órdob a non poden
re z ar os musulmáns.
Só houbo unha
excepción desde
o século XVI:
Sa d am Hussein
cando era
viceprimeiro ministro
do Irak.

Cacharro vén de
dicir que o proxecto
d a C id a de d a Cultura
foi un disp arate e
seguir con el aínd a
máis. Só falta que
saían na mesma liña
Fra g a e Pére z Varela .
A o final, vai resultar
que a ide a do Monte
G aias foi de Paco
Rodríguez.

Lendo a prensa non
se ven máis que
críticas ao
nacionalismo,
ironías sobre as súas
propostas,
despre zos olímpicos
ou, o que é peor,
silencio.
Parece que o B N G
no canto de ter o
2 0% dos votos
ten o 0,2%.

Co balance do ano
p asa do, algunhas
cid a des láianse de
que perderon
ha bitantes.
N ótase que os que
dirixen son homes.
Só pensan no
♦
tamaño.♦
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Apelidos
en galego
‘Quizais
o goberno puido
facer máis’
Ignacio Sánchez Cuenca comenta en El País (3 de xaneiro) a ruptura da trégua por
parte da ETA. “Quizais o goberno puido facer máis para
reforzar os moderados fronte
aos spoilers ante os ostáculos
xudiciais cos que se atopou
Batasuna para dar pasos a prol
da súa integración no sistema.
O Goberno semellaba máis
preocupado por demostrar que
non facía concesións que por
consolidar a posición dos moderados dentro da ETA. E a
estratexia de enfrontamento
do PP tampouco axudou moito. Por exemplo, resulta incríbel que se montase un escándalo fenomenal por unha reunión entre líderes de Batasuna
e do PSE”.♦

O partido da
selección galega
na prensa

Un can da Guarda Civil busca entre os restos do aparcamento da T-4 de Barajas.

A Xunta fala
mal o galego
Irimia, revista quincenal de
crentes galegos, publica, na
contraportada do seu número
730, un artigo titulado “Pero

que fixo a nosa lingua para merecer isto?”. Lidia e Valentina,
que son as asinantes, pregúntanse “que fixo o galego para

que o malempreguen os membros todos do noso goberno,
empezando polo presidente e
vicepresidente. Doen as orellas
a escoitalos e esbagoan os
ollos a lelos (...). Os que levan
a peor parte son os pronomes
átonos, poucos son os que van
ben colocados e encántalles
usalos para empezar discursos!
Nada máis erróneo: Nos dispoñemos, lles prometemos, me
dirixo (...). Despois éncheselles a boca a dicir Galiza, espazo, estábel, libraría e incluso
nacionalismo, que está moi
ben, pero que hai da estrutura
da nosa lingua, de empregala
con coñecemento de causa, de
moverse dentro dela con total
comodidade? Desde logo que
co goberno bipartito e a chegada do progresismo urbano á
Xunta está habendo un empobrecemento enorme na calidade do idioma. Hai quen quere
xustificalos dicindo que falan
nunha nova variante novo galego urbano, pero nós pensamos que a ignorancia é moi
atrevida e a despreocupación
polo galego tamén!”.♦

Gol da Selección Galega no partido contra a Selección do Ecuador e que representaba o empate a 1.

PA C O VILABARR O S

A crónica do partido que xogou a selección galega de fútbol fronte a Ecuador, o pasado
28 de decembro, mereceu tratamentos moi diferentes, segundo os medios. Faro de Vigo non se prodigaba demasiado sobre o encontro, mentres
que o periódico da mesma cidade Atlántico diario facía
numerosas referencias aos
“xogadores vigueses” do
equipo, evitando a inclusión
do topónimo da comunidade.
El País, na súa edición galega,
dedicaba case toda a crónica
aos incidentes habidos durante unha manifestación paralela. Pola súa parte, o diario deportivo Marca ofrecía unha
nota escueta, bastante menor
da que recibira o partido da
selección andaluza.♦

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

XO! a

voz que para as bestas /

A NOSA TERRA

XOSÉ MANUEL SARILLE

O

s que votamos polo
BNG nas eleccións
autonómicas,
asinamos simbolicamente un
contrato segundo o cal esa
organización se
comprometía a aplicar unhas
medidas para facer avanzar
o país e os paisanos.
O programa-contrato do
goberno bipartito, que é
como se chama o documento
do BNG e o PSOE para
gobernar, ábrese con cinco
“Eixes da acción de
Goberno”. Un deses eixes é
nada menos que o “avance na
normalización lingüística”.
Noutro capítulo posterior
concrétase este eixe: “A
Xunta promoverá unha política de recuperación de
falantes da lingua do país e
de extensión do seu uso normal en todos os ámbitos da
sociedade. Asemade
potenciará o intercambio
cultural cos países de lingua
oficial portuguesa, no cal se
atribuirá un papel de relevo
aos medios de comunicación
públicos. Desenvolverase o
Plan Xeral de
Normalización con dotación
orzamentaria, programación
e avaliación anual”.
Déanme licenza se me río
de Janeiro co punto relativo
ao intercambio cultural. Na
lei do libro aprobada o outro
día non hai unha soa
mención á extensión do libro
galego pola lusofonía. Na radio galega musical nin a lembranza do choio, nin o gato
que está triste e azul.
Das demais medidas que
se anuncian no flamante eixe,
a única novidade é unha
Secretaría Xeral que segue ao
pé da letra os pasos políticos
do anterior goberno do PP. O
compás é ben sinxelo, só
compre non saber facer nada
e ademais non facelo. Se o
programa-contrato é un contrato, entón estamos diante
dunha estafa contractual,
diante do maior timo
político, (non atentado nin
agresión, senón timo), que se
lle fixo ao galego e á
esperanza da normalización
desde que comezou a loita
por acadala. Todo isto é así e
decanta o Bloque cara a unha
política de corte rexionalista.
Ante esta conduta do goberno caben varias reaccións
por parte dos deputados que
o votaron. Unha é
considerarse estafado e chamarlle á estafa polo seu nome. Outra é relativizar a nada e elaborar anécdotas que
pasen por ser política de lingua. A petición de que unha
boneca fale galego e de que
os deputados galeguicen os
apelidos forma parte dese
anecdotario intranscendente.
A obriga dun deputado é a
de facer o seguimento estrito do programa de goberno
e o demais son adornos
dinamizadores de boy
scout.♦

Latexos
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Política
de terra
queimada
X.L. FRANCO GRANDE

C

ertos analistas
estranxeiros, incluídos
algúns dos EE UU, pensan que a política de “terra
queimada” está impoñéndose
no Iraq. Ao non seren quen os
invasores de penetrar na
sociedade iraquí, practican a
teoría do “caos construtivo”
para lexitimar as barbaridades
que están executando en Mesopotamia. Xa se verá se a
nova estratexia da que vén falando George Bush non será,
ao cabo, outra cousa que
máis do mesmo.
Os EE UU ofrecéronlles
aos xiítas entrar no xogo político e concedéronlle os
servizos de seguridade, do Ministerio do Interior e unha
maioría parlamentaria que manexa a familia Al Hakin, de
vello exiliada en Irán. O
“emir” do exército islámico do
Iraq, un dos principais grupos
da guerrilla sunnita do país, fixo hai días un chamamento
aos musulmáns para salvar
Bagdad da ocupación iraniana,
que estiman máis rexeitable
que os propios EE UU. A relixión utilízase unha vez máis
sen outro miramento que a
consecución dos fins.
Nesa liña estratéxica debe
inscribirse a execución de
Sadam Husein. A BBC fíxose
eco nos primeiros días deste
ano dunha información de
Al-Jazira segundo a cal foi
unha moi pensada estratexia
argallada polos EE UU para
aguilloar a sedición
suxerindo que a execución
foi levada a cabo por motivos
sectarios. E pénsase que ese
foi o último intento por agora
do goberno de ocupación por
penetrar a sociedade iraquí,
obxectivo no que veu
fracasando deica hoxe.
Un dos citados analistas,
Adiène Meddi, coida que o
xogo estadounidense está centrado na exacerbación das liortas entre musulmáns xiítas e
sunnitas para afundir máis o
Iraq no caos e manter a Irán
non demasiado lonxe da refrega. A estratexia, pois, sería desestabilizar os estados árabes e
musulmáns en proveito de Israel. E dos mesmos EE UU. O
que de aí pode saír dá arrepío.
Unha vez máis descoñecen
os invasores a realidade do
Oriente Medio, pois os xiítas
distan moito de ser unha masa
homoxénea nas ideas e son
tan só o 10 por 100 dos
musulmáns de todo o mundo.
Será un novo fracaso esa
estratexia se, á marxe do
exposto, árabes e musulmáns
saben manter a unidade do seu
mundo fronte ás ameazas de
hexemonía estadounidense. En
calquera caso, se esa fose a
nova estratexia vai ter pouco
de nova. E vai ser moito o que
aqueles países aínda van padecer de agora en diante.♦

O proceso quedará rematado se Touriño, Quintana e Feixóo
non chegan a un mínimo acordo o 17 de xaneiro

Na procura da ‘verba filosofal’
para aprobar o novo Estatuto
A. EIRÉ
As tres forzas políticas están
convencidas de que o proxecto
do novo Estatuto non vai ir
adiante. Aínda así, Emilio Pérez Touriño, Anxo Quintana e
Alberto Núñez Feixóo celebrarán unha reunión o 17 de
xaneiro para procuraren fórmulas que permitan un acordo.
O relatorio rematará os seus
traballos esta mesma semana.
Están os partidos a xestionar xa
o fracaso do novo Estatuto? O
BNG acusa o PP e o PSOE de
ser esta a súa preocupación e de
dar o proceso por rematado, sen
pór sequera as súas cartas sobre
da mesa. Quere dicir, sen que as
súas propostas nos temas máis
espiñentos as coñezan os seus
interlocutores e, aínda menos, a
sociedade.
Sábese, iso si, das súas diferenzas de partida polas declaracións que uns e outros realizan,
que non sempre se adaptan á realidade, ou porque tratan de presionar ou porque pretenden conseguir réditos políticos.
Como xa se explicou desde
estas páxinas, as diferenzas están
centradas basicamente en catro
grande apartados: financiamento, lingua, división administrativa e recoñecemento de Galiza.
Polas entrevistas que mantiveron os tres dirixentes, xuntos
ou por separado, semella que se
poderían procurar fórmulas de
consenso para as tres primeiras.
Non porque a disensión entre nacionalistas, populares e socialistas sexa menor, senón porque as
fórmulas escollidas poderían ter
unha interpretación máis ampla.
Xa que logo, o problema estaría sobre todo á hora de definir
o carácter que lle outorga o novo
Estatuto a Galiza. No BNG afirman que non “pasan por menos”
que o novo Estatuto recoñeza o
“carácter nacional de Galiza”.
Que eles xa cederon todo o que
tiñan que ceder e que xa presentaron fórmulas válidas dentro do
actual marco para que os demais
partidos puidesen aceptalas.
Para os nacionalistas non ten
sentido redactar outro Estatuto
se non significa ningún avance a
respecto do vixente, tendo que
recorrer á fórmula de negociación co goberno central para o
traspaso de novas competencias.
Na procura da verba filosofal
Desde o PSOE manteñen, comezando polo propio presidente
Touriño, que o BNG ten razón e
que Galiza non pode perder a súa
categoría de autonomía de primeira que xa conseguiu Catalunya e que, máis tarde ou máis cedo, logrará Euskadi.
Pero este discurso non o realizan publicamente ou entran en

Unha das sesións da Comisión do Estatuto.

contradicións. Tamén recoñecen
os socialistas que ese carácter e
autonomía de primeira non se
pode acadar se non existe un recoñecemento de Galiza como
nación.
Cal é logo o problema? Que
pretenden manterse nunha suposta equidistancia pública entre
nacionalistas e populares como
se o novo Estatuto non fose con
eles, arrogándose un papel de árbitros na disputa.
Pero Touriño é o presidente.
Se un novo Estatuto lle podería
reportar réditos políticos, o fracaso tamén sería principalmente
seu. Hai que ter en conta que a
consecución do novo Estatuto é
un dos eixes do pacto de goberno
cos nacionalistas. Pacto logo ampliado neste tema concreto para
contemplar as liñas mestras que
defenderían BNG e PSdeGPSOE no parlamento.
Aínda así, no relatorio podemos ollar como son case máis as
coincidencias de socialistas e populares ca de socialistas e nacionalistas ou, cando chegan a
acordos son logo rotos publicamente por algún dos voceiros socialistas.
Pero desde o PSOE tamén
existe medo ao efecto “aldraxe”,
sobre todo cando Catalunya e
Andalucia reclamen os orzamentos segundo se contemplan nos
seus respectivos estatutos e Galiza non poida facelo. Como reaccionarán daquela os galegos? A
quen lle botarán a culpa de non
ter un novo Estatuto?
Baralla o PSOE, polo tanto,
até tres fórmulas para definir a
Galiza que pretenden sexan asumidas por nacionalistas e popu-

A.G . N .

lares. Fórmulas das que é depositario Pérez Touriño para capitanear o acordo se este é posíbel e
para seguir como “árbitro” se isto non sucede.
Tres fórmulas coas que pretende fuxir de que sexa o parlamento galego o que recoñeza a
Galiza como nación, facendo
mención á tradición e a lei de
símbolos (que tamén está aprobada polo parlamento).
Seica o cerne da negativa do
PP está situado, sobre todo, en
que non haxa referencia expresa ao parlamento galego no recoñecemento identitario. Pero
as diferenzas cos nacionalistas
e, cos socialistas, segundo afirman estes, está en que o PP non
quere ningún recoñecemento de
Galiza que poida ter efectos xurídicos. Unha postura semellante á que mantivo AP, rexeitando
o termo “nacionalidades históricas” que agora afirman defender e cumprir as expectativas de Galiza.
O aprobado polo PPdeG
no seu congreso
Onde quedan aquelas declaracións de Feixóo e a resolución
aprobada en congreso de que
Galiza non tería unha autonomía menor que Catalunya e
Euskadi? Sábese que un sector
do PP está a apelar a esa resolución congresual para presionar
a Feixóo e a Mariano Raxoi.
Que forza terá?
O que desmenten desde o
PSOE é que existise acordo entre
Touriño e Feixóo, como este vén
afirmando. Négao Ismael Rego
publicamente e négao o propio

Pérez Touriño en círculos máis
reducidos.
Porque Feixóo pretende que a
tramitación estatutaria servise para unha ruptura do acordo de goberno entre socialistas e nacionalistas. É unha táctica partidaria lexítima, pero Pérez Touriño afirma
que condenada ao fracaso.
Os socialistas non van chegar a ningún acordo público co
PP que exclúa o BNG. Touriño
non está disposto a rematar xa a
lexislatura porque sabe non só
que o BNG racharía este goberno senón que vai ter que seguir
contando co nacionalismo tanto
na Xunta como nos concellos
para gobernar. E os nacionalistas, segundo adiantou A Nosa
Terra, xa lle deixaron claro a
Touriño que calquera acordo co
PP levaría consigo a ruptura do
acordo.
Ademais, se como semella
non vai existir acordo a tres bandas, todo semella indicar que si
pode existir entre nacionalistas e
socialistas. O PSOE non se vai
opoñer a que se celebre un pleno
onde cada forza explica as súas
posicións. Entre outras razóns
porque así está asinado no acordo co BNG. Van aparecer nese
pleno as posturas do PSdeGPSOE e PP coincidentes como
no relatorio? Atreverase o PSOE
a non cumprir o acordo? Pódese
permitir o goberno presentarse
dividido?
Aínda que se pretenda dar a
imaxe de que o acordo aínda é posíbel, todo indica que se fracasan
estas conversas entre os tres líderes dos partidos políticos, o Estatuto non vai ser posíbel nesta lexislatura. Virán tempos mellores?♦
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Hai 200 mulleres explotadas e seis barras americanas

A prostitución,
principal actividade económica de Verín
H. VIXANDE
No concello de Verín existen seis
barras americanas orientadas á
clientela portuguesa. Arredor de
200 mulleres son explotadas en
locais de alterne. Trátase dunha
actividade que constitúe a principal industria dese concello.
Oficialmente, a principal empresa
de envasado de augas de Verín
ten trinta e nove empregados, aínda que o seu número pode duplicarse de terse en conta os eventuais e os traballadores indirectos.
Con todo, sendo a senlleira compañía local, o seu peso está moi
lonxe de alcanzar o que ten a
prostitución para economía local,
xa que hai arredor de 200 mulleres explotadas en seis barras americanas. A cifra é unha estimación, pois descoñécense datos reais por ser unha actividade que
funciona á marxe da legalidade.
Ademais das mulleres explotadas nos prostíbulos verineses,
hai que engadir unha lexión de
chulos e proxenetas, ademais de
camareiros e persoal dedicado a
outros servizos relacionados co
sector. Este colectivo podería ascender a máis de cen persoas.
A estrada que vai a Portugal é
a que concentra a maior parte dos
bordeis de Verín. Nos catorce quilómetros da estrada que une Verín
co irmán do sur, catro barras americanas ofrecen os seus servizos
fundamentalmente aos veciños da
outra banda da raia, onde non se
rexistra este tipo de actividade de
forma tan aberta.
As mulleres prostituídas en
Verín son en exclusiva estranxeiras, fundamentalmente latinoamericanas aínda que tamén hai
algunhas do leste de Europa. Non
chegaron á localidade por decisión propia, á procura dun mercado que coñecesen, senón que foron recrutadas por redes de proxenetismo para traballar nos
clubs de alterne do municipio.
Proba de que a inmigración
non escolleu voluntariamente
Verín en lugar de cidades como
Madrid ou Barcelona é que na
vila galega non existe prostitución de rúa e apenas se detectaron casos desta actividade en pisos a través de contactos telefónicos ou anuncios na prensa.
Quen si chegaron voluntariamente a Verín foron os chulos e
proxenetas que dirixen os bordeis
do municipio. Como as mulleres
prostituídas, os proxenetas, camareiros e o resto do persoal que traballa nestes negocios carecen de
nacionalidade española ou comunitaria. Unicamente son galegos
os propietarios dos locais, que
pretenden pasar por seren persoas
respectábeis e afirman non ter nada que ver coas actividades que se
desenvolven nos prostíbulos.
Censo de poboación
Verín é unha das localidades galegas cunha maior porcentaxe de

Nomes como Moulin Rouge deixan pouca marxe á interpretación sobre as actividades que se realizan no interior destes lugares.

estranxeiros. Dos 13.000 habitantes censados no concello, arredor
de 1.400 son inmigrantes, o que
representa o 12% do padrón. Semellante peso dos veciños foráneos só se explica polas actividades
relacionadas coa prostitución.
Aínda que en Verín a prostitución ten unha dimensión maior,
trátase dun fenómeno que se estende ao resto da comarca de
Monterrei. Riós conta con outros
dous prostíbulos moi próximos a
Verín e se se contan todos os bordeis da zona, o seu número ascen-

de a doce. As mulleres explotadas
nos mesmos poden roldar as catrocentas. Como en Verín, son estranxeiras que non realizan esta actividade voluntariamente. A fronteira,
pois, continúa a existir. Hoxe non
hai contrabando de gando ou de
café, senón comercio sexual.
A “tutela” exercida polos proxenetas sobre as mulleres prostituídas en Verín fai que non se
presten a realizar declaracións aos
medios de comunicación ou que
mesmo cheguen a afirmar que se
dedican a esta actividade de forma

voluntaria. Ao que non teñen resposta é á pregunta de por que non
elixiron unha cidade ou por que
non exercen a prostitución nun piso, onde non teñen que dar parte
dos beneficios que obteñen a proxenetas e xerentes dos locais.
En realidade, en Verín non só
son os proxenetas os que se benefician destas actividades. Proliferan as lencerías para vestir as mulleres prostituídas e arredor delas
prospera unha industria inmobliaria que se basea nuns alugueres de
pisos ás estranxeiras que superan

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

con moito o prezo de mercado e o
que pagan os verineses. Mesmo
existe un silencio cómplice de
parte do pequeno comercio porque representan unha fonte de ingresos considerábel. Aínda que as
mulleres prostituídas en Monterrei exercen a actividade de forma
obrigada, parte dos beneficios son
para elas e, ademais de remitir ás
súas familias os cartos obtidos, tamén teñen que investir unha porcentaxe deles para vivir en Verín.
Os beneficiarios indirectos son os
seus veciños.♦

Un bordel subvencionado polo concello
O bordel de Verín máis próximo á fronteira portuguesa púxose de actualidade no mes de
outubro cando o BNG preguntoulle ao Goberno local
(PSOE máis os independentes
de Santiago Cid Harguindei)
por que unha brigada municipal de obras realizou nese
prostíbulo a conexión coa rede de saneamento. A resposta
do equipo de goberno foi que
se trata de algo habitual.
Mais en Verín o habitual
non é que os traballadores do
concello realicen obras para
beneficiar a particulares,
moito menos a conexión coa
rede de saneamento, lembrou o líder dos nacionalistas, Eloi Delgado. O BNG
participou até hai pouco no
goberno municipal e mentres
o fixo foron os veciños e as
empresas quen tiveron que

Parte do material empregado pola brigada municipal de obras continúa nos terreos
deste negocio.

realizar as obras de conexión
co saneamento.
O bordel que contou coa
axuda da brigada municipal
de obras presentara unha so-

licitude de licenza para “ampliación” dunha “pensión”. O
feito de estaren reguladas as
licenzas, obriga a concedelas,
pero non a realizar as obras

que lles corresponden aos peticionarios.
Outro aspecto polémico
foi a decisión do goberno municipal de devolverlle aos donos da “pensión” os 18.000
euros de fianza antes de realizar a obra. Habitualmente,
para corrixir os eventuais danos producidos polas obras
realizados por particulares e
empresas, nos concellos é habitual a esixencia da entrega
dunha fianza, que no caso de
Verín ascende en xeral a
18.000 euros, que só se devolve cando finaliza a obra e só
no caso de non se produciren
danos nas propiedades municipais como as beirarrúas ou
o asfalto. A existencia desta
fianza pon de manifesto ademais que son os propietarios
quen deben realizar as obras,
non o concello.♦
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Política
e moral
CARLOS AYMERICH
Política e moral son dúas disciplinas diferentes e, so pena de caír no fundamentalismo, deben manterse separadas. Por iso debemos esixir dos nosos politicos, nomeadamente dos que eliximos para nos representar ou nos
gobernar, que oferezan proxectos e solucións políticas e
se deixen de admonicións morais. Refuxio frecuente, por
certo, onde agachar os fracasos.
Xa que logo, se a ETA comete un atentado nada se
adianta, falando en termos políticos, con lembrar obviedades que ninguén discute: que a culpábel do atentado é
a banda terrorista e que quen o cometeron son uns asasinos. Niso concordamos todos. Mais quen goberna ou
quen representa o pobo está obrigado a responder, fóra de
indignacións morais reais ou finxidas, a vella pergunta
“que facer?” e a dar contas, cumpridas, das súas actuacións. Dar explicacións e ofrecer saídas políticas á frustración da esperanza de paz e de normalización que todos
abrigaramos hai, ainda non xustos, dez meses.
Así, por exemplo, o PSOE debe explicar como é que
xogou con dúas barallas durante o proceso negociador.
Como é que en Euskadi privilexiou a interlocución directa con Batasuna coa intención explícita de abeirar o
PNV ao tempo que en Madrid fachendeaba de ter cedido
menos que o que o PP cedera na anterior tregua. Como é
que, agora mesmo, após o atentado, segue reivindicando

‘O PSOE debe explicar como é que xogou con dúas barallas
durante o proceso negociador”
a vixencia do pacto antiterrorista (leáse antinacionalista)
asinado co PP a fins do ano 2000 co obxectivo de desprazar o PNV do goberno ao tempo que defende a necesidade dun pacto non excluínte e aberto a todas as forzas
políticas democráticas. Ou, en fin, como é que un se pode laiar do escaso compromiso –cando non hostilidade
aberta– de certos sectores da xudicatura face ao proceso
de paz, cando foi outro pacto “de Estado” entre PSOE e
PP o que abriu a porta a esta hexemonía conservadora
nos órganos de goberno do poder xudicial e nos principais órganos xurisdicionais.
E algo similar, co mesmo partido, está a acontecer
na Galiza. O PSOE que asinou co BNG en xuño do
ano pasado un pacto de mínimos para o novo Estatuto

anda agora, por boca do seu líder, reclamándolles flexibilidade aos demais partidos. Xogando a equidistancia con ambos e dous esquecendo que un deles é parceiro no goberno e no parlamento. Un xogo, abofé,
arriscado. E, mais outra vez, os mesmos que invocan a
flexibilidade en casa allea son os únicos que aínda non
explicitaron cal é, con clareza, a súa proposta para o
novo Estatuto.
Moral e política non se deben confundir. Mais a política, se non é moral e carece de principios, convértese en
puro oportunismo. E, tanto en Euskadi como na Galiza,
os nacionalistas non concibimos a política sen clareza,
sen veracidade e sen respecto pola palabra dada. E o tempo, ao cabo, dános a razón.♦

Lugo
En Lugo semella que estamos
gafados cando se fala de proxectos de futuro pois non hai un que
saia adiante. É como se houbese
unha man oculta que move os fíos para que as cousas queden como estaban.
Lugo é a única cidade de Galicia que non conta cun auditorio
ou, mellor dito, ten un, froito
duns pequenos arranxos levados
a cabo nunha nave industrial da
antiga factoría Frigsa, que serve
como parche pero que non é nin
moito menos o desexado.
O verdadeiro auditorio, o
que se quere facer, xa naceu con
mal pé dende o seu formulamento inicial. Aló polos tempos
do PP gobernando o concello
lugués, os conservadores tiveron a idea de que o auditorio debería facerse no antigo cuartel
de San Fernando e naquel entón
sede do goberno militar, dada a
súa ubicación no centro de cidade pero cuxas carencias de espazo e de estrutura para o que se
pretendía facer eran palpábeis,
tendo en conta amais que se topa moi perto da muralla, patrimonio da humanidade.
Malia todo iso, a cousa seguiu para adiante, fíxose o proxecto e os novos gobernantes que
chegaron ao Concello levaron a
termo a operación, non sen antes
ter pagado bos cartos ao Ministerio de Defensa polo local.
Unha vez en posesión deste,
o goberno de Xosé López Orozco semellaba tentado a facer alí
un museo da romanización, vendo as dificultades que formulaba
o edificio, e facer un auditorio
novo noutro lugar pero a oposición, en especial o PP, iniciador
da idea e que a consideraban como exclusiva, mostrou o seu desacordo cando a noticia se filtrou

A utopía do auditorio
ANTÓN GRANDE

O proxecto para un espazo no que escoitar música segue no papel, incapaces os políticos de convertelo nunha realidade que os lucenses desfruten.
aos medios de comunicación, facendo recuar o goberno municipal, que negou a posibilidade de
facer outro auditorio que non fora no antigo cuartel.

Guisa e Napo

Cando xa semellaba que todo ía adiante, que as obras por
fin poderían comezar en breve e
Lugo podería contar dunha vez
por todas cun auditorio como é
UXÍA E BRAIS

debido, unha nova poxa entre o
Bloque e os socialistas, vía Consellaría de Cultura, prometía
volver frear todo o proceso aínda que neste caso, a resposta po-

pular foi contundente e as mostras contrarias a estas actuacións
fixeron recapitular os políticos
que ven como as eleccions municipais están a un paso e son
moitos os votos que poderían estar en xogo.
Finalmente, as augas volveron ao seu rego, solventáronse os
problemas que semellaba haber e
a construción do novo auditorio
de Lugo por fin irá para adiante
aínda que un, despois de ver
tantas cousas, non o crerá deica o
día da súa inauguración.♦

Subliñado

Asasinato
LOIS DIÉGUEZ
Podiamos darlle a volta ao ocorrido e imaxinar a Sadam invadindo os Estados Unidos e prendendo a Bush. A procurar un goberno provisorio cun puñado de ianquis, e unha camarilla de xuíces
para xulgar a aquel polos crimes cometidos en tantos países do
mundo. Son, como ben sabemos, moitos máis dos que nunca puidera cometer o agora axusticiado despois dun xuízo que nos deu
vergoña aos que aínda sentimos algo no noso asustado corazón. E
daquela, aforcado o ianqui, vendo nas pantallas das televisións de
todo o mundo a súa arrepiante agonía, que farían os nosos gobernantes europeos: opoñerse simplesmente á pena de morte? Ou sacarían os tanques da OTAN para non deixar, no país do invasor,
pedra sobre pedra? Os mortos non teñen os prezos que queiramos
impoñerlles, nen os defensores da patria asoballada son iguais aos
invasores. Ocupados nas suxestións dos crimes do tirano, tapamos
hipocritamente as razóns dun país para non deixarse submeter.
Por moitas trampas que fagamos, o ditador que encabezou a defensa da súa patria, asasinado xa, transformouse nun heroe. Franco morreu na cama despois de asasinar impunemente até fartarse
de sangue. Pinochet tamén. Ninguén os aforcou. E os tiranos dos
países árabes amigos de Bush, seguen cometendo os seus crimes
ante o silencio hipócrita do mundo. Isto ponnos a nós torpedos no
estómago. Porque calquera día a calquera hora, uns policías poden entrar na nosa casa e levarnos, e despois dun simulacro de
xuízo, matarnos. Chegadas as cousas a este extremo, quen pode
asegurar que non ocorra? E quen protestará?♦
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A figura de Alexandre Bóveda recebe un recoñecemento especial

O parlamento apoia a anulación
de consellos de guerra e a rehabilitación
dos represaliados polo franquismo
A.N.T.
Foi na derradeira sesión de
2006, pero o acordo do parlamento galego, cos votos de
BNG e PsdeG-PSOE e un
apoio parcial do PP, é un colofón ao Ano da Memoria e supón tamén un compromiso para futuros acordos, incluíndo a
retirada definitiva do nomenclátor de rúas, colexios e hospitais, de referentes franquistas.
O Bloque Nacionalista Galego
conseguiu o pasado 27 de decembro que a Cámara galega
respaldase a rehabilitación xurídica, persoal e moral de Alexandre Bóveda e de todos os asasinados e represaliados polo franquismo.Pese á abstención do
Partido Popular, que só aceptou
o punto polo que se acorda facer
un recoñecemento especial da
figura de Bóveda na elaboración
e impulso do Estatuto de 1936,
o grupo parlamentar nacionalista sacou adiante unha proposición non de lei a prol do “sím-

bolo de todos os galegos vítimas
de Franco que teñen pendente
xustiza”.
O portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, afirmou que os galegos “temos dereito á xustiza e
á verdade” pois, na súa opinión,
só se pode pasar páxina despois
de tela lida. Para o deputado, non
se trata de cuestionar a transición
nin de “revanchismos” senón de
“fixar a verdade histórica” fronte
ao “grande silenzo” sobre o que
se construíu ese período da historia máis reciente. “A nación é
un proxecto de convivencia común e hai que escoller as bases
sobre as que queremos que se
constitúa”, engadiu, e puxo como exemplo “válido para todos”,
a ética e o compromiso de Bóveda, fronte á impunidade, a abrir
odios e seguir honrando aos golpistas.
A este respeito, Aymerich
preguntou se existe algunha outra tradición galeguista na que
sexa posíbel pórse todos de
acordo, cunha raigame, ade-

¿A que chamamos
cultura?
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

C

onfeso que lles estou asustada pola naturalidade e a
rotundidade con que se asocia a cultura ao universo
conceptual e lexical do capitalismo. Seica cómpre
achar a rendibilidade para os diñeiros públicos que se
investiren ou se desembolsaren en materia cultural. E eu
pergúntome se é rendíbel, ou non, escoitar o concerto número 5 para piano e orquestra, de Beethoven; se será rendíbel acudirmos á Catedral de Compostela para
inteirármonos un algo da nosa historia e da nosa arte cando eramos reino poderoso e competitivo; se foi “rendíbel”
que o añorado Chano Piñeiro dirixise no seu día a esplén-

Alexandre Bóveda.

mais, fondamente democrática.
Para o deputado do BNG non
ter en conta a memoria histórica
trae custes moi importantes e por
iso lembrou que o que padeceu
Galiza non foi a Guerra Civil senón unha auténtica “ocupación
militar”, un “exterminio”, “Galiza foi despensa e campo de probas de técnicas de represión –dixo- e ista realidade non está recoñecida”.

Lamentou que ao PP lle custe tanto traballo asumir e rexeitar o franquismo como unha ditadura, tal e como si fai con Pinochet, por exemplo, e fixo un
chamamento para que España
ratifique o convenio polo que,
en tanto os crimes contra os dereitos humanos non prescriben,
se apliquen tamén cos crimes
do franquismo.
Segundo Carlos Aymerich, as
institucións galegas tiñan unha
débeda pendente co traballo e
entrega de Bóveda e co seu valor
simbólico que hoxe se resolve
coa iniciativa aprobada, pola que
tamén se iniciarán as accións necesarias que permitan a anulación dos Consellos de Guerra á
que foron sometidos os represaliados galegos.
Asemade, en función do texto transaccionado, o parlamento
instará ao Goberno a promover
iniciativas que teñan por obxecto
dar a coñecer e divulgar na sociedade os valores éticos e políticos encarnados en Alexandre

dida Sempre Xonxa ou que o audiovisual galego actual
poda ser merecente de tal nome; se o será traballarmos para que haxa máis leitores-compradores de libros galegos;
se será rendíbel ou non editarmos a obra completa de Rosalía de Castro, para tentarmos colocala no lugar analítico
e divulgativo que merece e precisa a esta altura dos
tempos; se será rendíbel lermos e podermos ver representado o magnífico teatro de don Jenaro Marinhas del
Valle… ¿Serán rendíbeis a “Negra sombra” de RosalíaJuan Montes ou o Sempre en Galiza de Castelao? ¿Serán
rendíbeis as bandas de música que nos alegran a vida?
¿Será rendíbel todo o que Milladoiro, e outros moitos grupos, levan investigado e arrequecido na música galega do
presente? ¿Será rendíbel lermos Otero Pedraio ou Blanco
Amor? ¿Será rendíbel coñecermos a literatura das escritoras-es que son habituais destas mesmas páxinas? ¿Será
rendíbel organizar visitas para todos os galegos coñeceren
a Muralla de Lugo?
Desculpen a ladaíña, porque, desde logo, os
exemplos poderíanse multiplicar por cen e non daríamos
feito. Asústome ao comprobar como a ninguén seica se
lle ocorreu, como mínimo, após termos que aturar semellante monstro, modificar o nome da chamada “Cidade

Bóveda e nos demais compatriotas asesinados e represaliados
durante o franquismo.
A proposición non de lei inclúe que se adopten medidas para reparar economicamente ás
vítimas e que se retiren progresivamente dos edificios e centros
da administración as denominacións que fagan referencia a figuras ou feitos relacionados co
franquismo.
O PPdeG só se amosou disposto a apoiar a rehabilitación
pública de Alexandre Bóveda.
Respecto á rehabilitación xurídica, persoal e moral dos represaliados ou a eliminación de símbolos franquistas, os populares
optaron pola abstención porque
consideran que son medidas que
poden provocar “fracturas sociais superadas pola transición”.
Os populares acusan ao BNG de
“tratar de incorrer na mesma imposición sectaria e maniquea do
réxime franquista, aínda que con
distinto signo e mirando cara ao
outro lado”.♦

da Cultura”, de inequívoco resaibo fascista (Mussolini tiña proxectada unha tal para a Roma do seu tempo…), da
que me produce auténtica dor falar, pola desmemoria de
que se fai alarde. Póñame, por favor, tres cuartos de quilo de cultura. Vixile ben o que me serve, porque estou
moi pendente da relación calidade-prezo, e, se non resulto ben atendida, vou a un “todo a cen”, de amplo surtido
e baratura comprobada.
Non chegamos, na Galiza, aos 30.000 Km. cadrados
nen aos tres millóns de habitantes. En troca, Xunta de
Galiza, Deputacións, Concellos, Fundacións culturais
(as adiñeiradas), Consello da Cultura Galega, poderosas
entidades bancarias… andan á retesía a ver quen vende
máis “cultura”, para seguirmos, endogamicamente, coa
mesma minoría de consumidores, entanto os meios de
comunicación masivos continúan a practicar a mesma
diglosia lingüístico-cultural.
Supoño que se tratará, como sempre, dun problema de
linguaxe, dun problema, máis unha vez, da maltratada semántica. ¿A que chamamos cultura? ¿Reputámola necesaria, ou, aínda, vital, para unha nación tan furada como a
Galiza? ¿Valerá de algo a historia que acumulámos?
Continuará…♦

O BNG propón
que se recuperen os apelidos galegos
R.V.A.
Villarino, Ameijeiras, Otero,
Losada ou Tojeiro son algúns
dos apelidos galegos máis deturpados. O BNG propón que
se inste á Xunta a pór en marcha unha campaña social para
popularizar o uso de nomes galegos e facilitar e animar á galeguización de apelidos. A proposición non de lei, presentada
polo deputado Bieito Lobeira,
será debatida en comisión.
O parlamentario nacionalista pide que nunha primeira fase se
proceda “de xeito exemplarizante a unha galeguización dos
nomes e apelidos de cargos públicos das institucións galegas e
organismo públicos, sociedades
e entes dependentes da administración autónoma. Tamén doutras persoas relevantes no eido
do cinema, o deporte, a música,
a relixión, a economía, etc.”,
explica Bieito Lobeira.
O BNG lembra que existe
unha lei de 1999, do 5 de novembro, sobre nomes e apelidos,
que permite cambiar os apelidos,
volvendo á forma orixinal, ou
galeguizar os nomes. Esta mesma norma posibilita cambiar a
orde dos apelidos.
Nese mesmo contexto, o presidente da Mesa Pola Normalización Lingüística, Carlos Callón,
sinala que “se trata dun dereito
individual e que a ninguén lle ten
por que molestar que se tome libremente a decisión de volver á
forma orixinal do apelido ou de
galeguizar o nome. Nós emprendemos hai anos xa unha campaña para poder recuperar a forma
autóctona e notamos como segue
habendo moitos problemas e trabas burocráticas, especialmente
no rexistro civil de Vigo”.
A Mesa denuncia que hai
pouco unha rapaza de Betanzos
tardou case un ano en que o seu
apelido, Saia, fose regularizado
coa forma galego e non co “y”.
“É necesario que os poderes públicos poñan as medidas necesarias para que quen queira fa-

Os apelidos máis
deturpados segundo o ILG
Otero (42.667)
Lorenzo (29.694)
Losada (9.966)
Villarino (6.009)
Feijóo (6.763)
Gallego (6.259)
Seijas (5.203)

Outeiro (341)
Lourenzo (22)
Lousada (39)
Vilariño (1.245)
Feixóo (3)/ Feixó (5)
Galego (915)
Seixas (23)

cer cumprir os seus dereitos
poida facelo”, explica Carlos
Callón.
Segundo Bieito Lobeira, os
funcionarios públicos e a Igrexa
foron historicamente os causantes da deturpación dos apelidos
e da desaparición de nomes en
galego. En moitas ocasións, as
falsas traducións déronse no século XX. Moitos deses apelidos

en castelán non teñen sentido,
como Seijo ou Lage, que na súa
forma galega si teñen un significado. “Non deixan de sorprender os criterios para a súa
tradución, xa que mentres que
nalgúns casos se produciron
aberracións como no caso de
Meixón ou Dávila, noutros casos a ignorancia do poder impediu a españolización, coma no

caso de Seoane, que tería que
pasar a ser San Juan”, explica
Bieito Lobeira na exposición de
motivos.
As formas galegas xa son case
insignificantes en moitas formas,
coma no caso de Feixóo, dos que
só restan tres rexistros, Meixide
(cinco rexistros), Xestido (1 rexistro), Xesteiro, Toxeiro e Toxo (0
rexistros) ou Meixón (1 rexistro).♦

Unha empresa de Valencia podería estar interesada
na fabricación dunha boneca que fale galego
O deputado Bieito Lobeira tamén instou á Xunta a que apoie
calquera iniciativa para que se
fomente o uso do galego entre
o lecer dos nenos. Dentro deste
marco, unha empresa de Valencia anunciou que podería estar
interesada na fabricación dunha boneca que fale en galego.
O BNG pide que a Secretaría
de Política Lingüística axude á
galeguización de xoguetes e de
regalos dirixidos aos máis pequenos.

O BNG sinala que os nenos
están afastados do ámbito lingüístico galego nas cidades, especialmente no tocante a elementos de lecer. Da mesma opinión é a Mesa pola Normalización Lingüística, que considera
que “a presenza do galego no
ámbito do lecer está descompensada con respecto a súa presenza espontánea na sociedade.
Non hai unha correlación entre
o número de persoas que falan
galego e as posibilidades que

teñen de xogar en galego. Os
poderes públicos deben garantir
o dereito de permitir vivir en
galego a aquelas persoas que o
demanden, o cal inclúe os brinquedos”.
Segundo Carlos Callón, “se
hai unha empresa de bonecas
que xa amosou a súa disposición a vender unha boneca que
fale en galego, o normal é que
a Secretaría xeral de Política
Lingüística se poña en contacto con ela para apoiar esta ini-

ciativa. Nós puxémonos en
contacto co departamento de
Vicepresidencia que ten entre
as súas competencias a da Xuventude, para que apoie esas
bonecas que falan galego e en
principio a súa disposición é
favorábel”.
O BNG lembra que en Catalunya a Generalitat apoiou medidas semellantes e que hoxe en día
hai xoguetes que falan catalán ou
cuxas letras están escritas no
idioma daquela comunidade.♦
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Unha lei de 1999 posibilita eliminar as formas deturpadas
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Nace o xornal gratuíto De luns a venres e Tempos Novos presenta novo deseño

Máis galego na rúa e no quiosco
CÉSAR LORENZO GIL
Xa é unha chisca menos complicado informarse en lingua
galega. Desde finais do ano pasado distribúese o xornal debalde De luns a venres. Ademais, a revista mensual Tempos
Novos estrea formato e un suplemento sobre libros, Protexta,
que aparecerá cada trimestre.
De luns a venres é o primeiro
xornal gratuíto escrito integramente en galego. Pódese encontrar nas rúas das principais cidades galegas desde comezo de ano
e dálles adicación especial e destacada ás noticias máis importantes de cada día en Galiza, a diferenza doutros gratuítos, que adican a portada a temas de política
estatal, sociais ou económicos.
Creado baixo o modelo do
xornal comercial e de servizos,
o rotativo ten tamén edición na
internet (www.l-v.es). Na rede,
á parte dos principais contidos
dos que se informa en papel tamén se pode acceder a vídeos e
fotografías.
Este xornal pertence ao Grupo
Progreso, que ademais de El Progreso de Lugo, controla a Axencia Galega de Noticias, a axencia
Lugo Press, a canle Localia de
Lugo e o Diario de Pontevedra.
Alfonso Riveiro dirixe o proxecto, que coordina Martín García.
Para os promotores do xornal
De luns a venres, o principal interese desta nova cabeceira é o
labor que pode facer a prol da
normalización da lingua galega.
Nun espazo no que primaba o
castelán (en Galiza distribúense
debalde Metro, 20 Minutos e
Qué!), este xornal non só aposta
polo enfoque propio e galego,
cunha redacción centralizada en
Santiago coa idea de rachar o localismo, senón que fai unha
aposta pola lingua.

Á esquerda,
Protexta,
suplemento
trimestral de
Tempos Novos,
abaixo. Á dereita,
o novo xornal
gratuíto De luns a
venres.

A situación do galego na
prensa escrita é moi feble, contodo. Á parte deste xornal gratuíto,
en Galiza só se publican un diario (Galicia Hoxe), un semanario
(A Nosa Terra), algunhas cabeceiras comarcais (A Peneira, O
Sil) e algunhas outras revistas,
entre as que destaca especialmente Tempos Novos.
Máis cultura
A revista Tempos Novos tamén
acabou o 2006 con novidades. O
seu número 115, correspondente
a decembro, serviu como presentación do seu novo formato. Este
novo deseño é unha aposta gráfica pero tamén de contidos. A publicación mensual preséntase

con máis de cen páxinas de información e opinión. Seguindo o
seu modelo tradicional, a revista
conta con amplas reportaxes.
Neste número, o tema escollido é
a especulación inmobiliaria e as
súas consecuencias na política,
na sociedade e na ordenación do
territorio, en redacción de Iago
Martínez. O director de Tempos
Novos, Luís Álvarez Pousa, fai
tamén unha entrevista en profundidade, neste caso co presidente
da Real Academia Galega, Xosé
Ramón Barreiro.
Destaca neste redeseño a
cantidade de colaboradores. Os
fixos, Bieito Iglesias, Xusto Beramendi, Manuel Barreiro, Miguelanxo Prado, Pepe Carreiro,
Miguel Anxo González, Xesús

Blanco, Xosé Manuel Lens, Armando Requeixo, Teresa Seara,
Xosé Bocixa, Olga Nogueira, Inma López Silva e Daniel Domínguez. E tamén sinaturas convidadas, caso de Teresa Moure,
María Yáñez, Diego Ameixeiras,
Fernando Pérez-Barreiro, Xesús
Jares, Xaquín Marín, Xosé Lois,
Abraham Carreiro, Miguel Vázquez Freire e Xurxo Borrazás,
entre outras moitas.
Contodo, o máis destacado da
publicación que edita Atlántica
de Información e Comunicación
é a estrea dun novo suplemento
sobre libros que se entregará debalde para os subscritores cada
tres meses. Protexta, que está coordinado por Xabier Cid, inclúe
artigos en profundidade (o pri-

meiro dedicado á memoria, asinado por Belén Puñal), entrevistas (a Jostein Gaarder) e crítica,
moita crítica. Un monllo de sinaturas reseñan o principal do producido pola industria galega nos
últimos tres meses e incluso nos
achegan libros publicados noutras linguas. De entre os autores,
destacan os escritores que se converten en críticos ocasionais, caso de Xabier P. Docampo, Manuel Darriba, Daniel Salgado ou
Uxía Casal, entre outros.
Tamén se inclúen artigos de
opinión sobre literatura (neste
número escribe Miguel Anxo
Murado) e reproducións de blogs
(o primeiro número recolle parte
do publicado por María Lado en
http://casatlantica.blogspot.co♦

Amor a Galiza, amor de lonxe
ANA BARROS
Hoxe estou indignada, e estou aburrida xa
de estar indignada de volta por un tema
que leva facéndome arder o sangue e bater as tempas dende hai tanto tempo. Eu
son galega, de pai, nai e nacemento, e este podería ser un detalle sen importancia,
se non fose por unha circunstancia especial, son unha galega que vive rodeada de
madrileños. Non é que queira abondar
nun tema no que outros moitos antes e
moito mellor ca min fixeron xa tantas reflexións, pero é que a xenreira cega que
sinto agora mesmo obrígame a exteriorizar a miña frustración, e é que hoxe os
probos cidadáns españois, orgullosos e
teimudos entretivéronse, coma tantos outros días, a exhortarme a non lle aprender
a miña lingua nai nin a miña cultura aos
meus fillos nun futuro. Segundo eles soamente serviría para ocupar espazo nos
seus miolos e non lles engadiría máis ca
un handicap de paletismo conxénito.
Moitas veces me teño preguntado en
que consistirá o feito de ser galega, e endexamais logrei tirar unha conclusión até
que fun vivir a Madrid. Alí precisamente,
na “capital”, déronme todas as claves da

miña identidade e reforzaron un senti- maleta de herdanza, tradición, cultura, momento que se ben habitara sempre na mi- rriña e lingua. Lingua, si lingua oficial, e
ña alma nunca terminara de perfilarse. Un non dialecto, tesouro cultivado durante sénon pode ser consciente do que verdadei- culos e séculos co agarimo co que o labreramente é até que se
go aloumiña o millo
aliena de si mesmo e
ou bica a terra que lle
se observa dende unha
dá de comer.
arta estou de loitar
mirada estranxeira.
Cando un nace, a
Foi alí onde descuterra que lle dá a vida
cun
rolo
invisíbel
brín que ser galego
imprímelle na alma e
consiste nun xeito de
no xesto un sinal ineque terma por me
desencriptar a realidaquívoco que o fai
«normalizar», eu son
de, nunha fiestra dende
membro dunha comua que percibimos e
nidade, dun lugar,
comprendemos o mun- galega, e como tal paseo dunha familia, e é
do. A miña fiestra é de polo mundo a miña maleta precisamente esa raíz
madeira vella e cristal
a que lle permitirá a
de pandeireta que deide herdanza, tradición, tal individuo atoparse
xa asubiar o vento poa si mesmo e atopar o
los linteis e traspasar a cultura, morriña e lingua” seu sitio no mundo,
calor, e non por iso é
se non sabemos quen
mellor ou peor que os
somos entón non soventanais de aluminio
mos ren. E eu son gae cristal illante que teño visto por aí, é dis- lega e farta estou de escoitar que xa vai
tinto. Farta estou de loitar cun rolo invisíbel sendo hora de parar con esa reivindicaque terma por me “normalizar”, eu son ga- ción pueril coa que pretendemos separarlega, e como tal paseo polo mundo a miña nos sempre do resto, diferenciarnos mes-

‘F

mo se somos iguais que os demais, pero
non, non é igual a miña fiestra que a fiestra á que se asoma cada mañá un extremeño ou un castelán, non, son fiestras
moi distintas, mesmo se a realidade á que
se enfrontan é a mesma o xeito de encarala éche ben distinto.
Ás veces, agora que vivo no estranxeiro, non podo evitar pensar como facían grandes autores dun pasado non moi
lonxano, Galicia ten moitos vínculos con
Europa, e tanto é así que cando me teño
coado a ventás alleas, alemás ou italianas
sentín unha brisiña morna que se me antollaba familiar, máis incluso que a calor
abafante que fai suar as ventás do sur do
meu propio país. E por iso resúltame imposíbel deixarme facer mentres me asimilan a un mundo que, inda gardando semellanzas, non acepta a realidade nin o
valor dunha perspectiva que non olla cara a Madrid, dunha fiestra enxebre dende
a que se adiviña un pasado húmido e un
presente rexo, de galegos orgullosos que
xa non admiten con vergoña o que son
senón que reividican con forza o que
queren chegar a ser.♦
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En Navarra piden que lle tomén declaración sobre a súa presenza
na matanza de Montejurra

A detención de Rodolfo Almirón
revive as pantasmas de Manuel Fraga
A.N.T.
A detención e posíbel extradición á Arxentina do activista da
Triple A, Rodolfo Eduardo Almirón, producida nos días finais de 2006, reabren a memoria da Transición, toda vez que
o personaxe, acusado de varios asesinatos, reaparecía en
Montejurra, o 9 de maio 1976, onde foron asesinadas varias
persoas e posteriormente é contratado como escolta de Manuel Fraga e xefe de seguridade de Alianza Popular até que
descuberto pola prensa tivo que ser pasado a un segundo plano.
Estaba agochado en Valencia.
O xornal El Mundo deu a coñecer o paradoiro de Rofoldo
Eduardo Almirón, logo dunha
investigación de moitos anos
para a súa localización na que
interviu o galego Lois Pérez
Leira, exiliado da Arxentina
nos anos de ditadura militar.
Desde 1984, en que Cambio16
dera a coñecer o seu pasado,
apenas houbera noticias del.
Daquela a revista madrileña,
a costa dun secuestro de parte
da tirada, levantou con grande escándalo a noticia de que
un dos principais activistas da
organización terrorista Triple
A (Alianza Anticomunista Arxentina) e el mesmo acusado
de varios asesinatos, era non
só escolta de Manuel Fraga
senón xefe de seguridade de
Alianza Popular (partido matriz do PP actual).
Quen rememorou eses feitos, matizados pola súa propia
responsabilidade como vicesecretario xeral na altura de AP,
foi Jorge Vestrynge, que contou á súa maneira o episodio
nas súas Memorias de un maldito (Grijalbo-Mondadori,
1999). Di Vestrynge, “sinceiramente, coido que Fraga non
tiña nin idea de que o seu xefe
de seguridade, Eduardo Almirón, tivese pertencido, como
se dixo, á Triple A arxentina e
eu menos aínda. Almirón era
un tipo correcto, educado e
prudente no seu comportamento diario. E AP/PP debe
estarlle eternamente agradecido por terme axudado a desvencellar o partido do tinglado Cortina-Aseprosa, aparentemente comprometido no
23-F cando o tal Almirón asumiu, baixo as miñas ordes, a
dirección da seguridade de
AP, e se puido rescindir o contrato que ataba o partido coa
empresa citada”.
“Para Fraga,
Almirón era como unha nai”
O retrato amábel e agradecido de Vestrynge continúa explicando como se chegou a unha solución, “o certo é que as
probas da implicación de Almirón na morte dun marine
norteamericano en Bos Aires
–unha pelexa de anxiños– foron facéndose abrumadoras
na prensa española. Fraga pe-

diume apoio na cuestión, fronte ás críticas que ían surxindo
no partido. E así fixen. Axiña
me decatei de que se estaba
bunkerizando nesta cuestión, o
cal facíalle perder obxectividade, e mesmo o senso dos
seus propios intereses e os do
partido. Naquel momento
pensei que a súa actitude debiase á súa relación persoal
con Almirón. Decote, este
acompañábao en todas as viaxes, case como unha nai, e velaba moi celosa e eficazmente
pola súa seguridade. Non me
decatei de que Fraga, ante os
problemas que se lle aviciñaban, íase bunkerizando por
sistema. Chegou un momento
en que a situación se fixo insostíbel: o asunto Almirón estoupou xusto antes da campaña electoral das municipais;
tres incursións no seu despacho, tres, custoume convencelo de que Almirón debía ser
abandoado á súa sorte, previa
indemnización”.
A idea que aporta Vestrynge de que apenas coñecían

Almirón, á esquerda, cando era custodio de Fraga e xefe de seguridade de Alianza Popular. Abaixo, co seu aspecto actual.

quen era Almirón, non casa coas denuncias que xa viña facéndose desde anos atrás sobre
a presenza do individuo en
cuestión en asuntos de singular
gravedade, como a matanza de
Montejurra, en 1976, cando

Fraga ostentaba a carteira de
Gobernación. A descripción
daquela xornada brutal do 9
de maio de 1976, con ametralladoras pesadas e crimes documentados con fotografías e
filmacións, e nos que estaban
presentes coñecidos terroristas, como o italiano Stefano della Chiae tamén dan conta testifical da presenza de Almirón.
E Montejurra, como Vitoria e
tantas outras, son asuntos que
aínda pesan sobre a conciencia
de Manuel Fraga e que non se
dan tapados por moitos anos
que pasen.
O Partido Carlista de Euskalherria ven de solicitar ao
presidente da sala do penal da

Audiencia Nacional, que antes
de proceder á extradición solicitada desde Bos Aires, Almirón sexa interrogado sobre os
sucedos que acabaron coa asesinato de Aniano Jiménez e Ricardo García. No escrito lembran que o sumario que investigaba aqueles sucesos “pechouse pola aplicación da Lei
de Amnistía de 1977, sen que
grande parte dos que participaron no que chamaron Operación Reconquista chegaran
a ser sequera identificados.
Entre eles atópase Almirón,
que o Partido Carlista denunciou publicamente cando apareceu actuando como escolta
♦
de destacados políticos”.♦

Un terrorista fuxido trinta anos
Almirón fuxiu da Arxentina en
1975. Na súa mochila levaba
unha boa presada de acusacións
de asesinatos. Unha recente información de Luís Bruschtein
no xornal bonaerense Página12
afonda na súa traxectoria.
“En 1964, Rodolfo Almirón
era inspector da Policía Federal
e participou no asasinato na boîte Reviens, de Olivos, de Earl
Thomas Davies, un norteamericano de 23 anos. O crime non se
puido tapar porque, ademais de
cidadán norteamericano, Davies
era tenente do exército dese país. Almirón, que xunto co oficial
José Ramón Morais xa estaba
baixo sospeita pola súa vinculación coa banda mafiosa do “Loco Prieto”, foi exonerado da policía. En 1973, cando José López Rega asumiu como ministro
de Benestar Social, convocou
aos dous pistoleros, reincorporounos como retirados e ascendeunos a subcomisarios.
As investigacións sobre a
Triple A indican que a agrupa-

ción terrorista xurdiu de polo
menos dúas vertentes: unha de
oficiais e suboficiais retirados
da Federal, convocados polo comisario Alberto Villar, e outra
integrada por delincuentes comúns relacionados coa SIDE e
con militancia en grupos ultradereitistas ao estilo da Confederación Nacional Universitaria
(CNU), como Almirón, Morais,
Antonio Melquíades Vidal e a
banda de Aníbal Gordon, quen
estivera prófugo tras un asalto
bancario. A dirección da banda
estaba no ministerio de López
Rega. Por iso, cando este caeu
en desgraza, o grupo máis próximo, entre eles Almirón, seguiuno a España. Pero todos os
demais integráronse aos diferentes grupos operativos que
manexaban as Forzas Armadas.
O grupo de Gordon encadrouse na SIDE baixo a dirección do xeneral Otto Paladino.
Un dos seus integrantes, Gabriel
Enciso, estaba casado cunha filla
do xeneral. Enciso, á súa vez,

proviña do grupo que publicaba
a revista de orientación falangista O Caudillo, subvencionada
por López Rega. O seu primeiro
director, José Miguel Tarquini,
era xefe dun dos oito grupos da
Triplo A que dependían de Benestar Social e morreu nun atentado de Montoneros. Felipe Romeo, que o sucedeu, estaba emparentado co xeneral Ramón
Camps, outro dos xefes do terrorismo de Estado da ditadura.
Juan Carlos Fotea, que pertencera a ese grupo, apareceu despois
no Grupo de Tarefas da ESMA,
no secuestro de Rodolfo Walsh.
Eran parte da “familia” militar.
Durante os días previos ao golpe, a intelixencia militar fixera
circular algo moi parecido á teoría dos dous demos: a cúpula
castrense non só estaba preocupada pola efervescencia guerrilleira, senón tamén polos grupos
de ultraderecha aos que dicía
non controlar. Difundiuse moito
neses días a denuncia indignada
dun capitán de Granaderos que

fora interceptado por un dos
grupos da Triplo A en operacións. En realidade, a intelixencia militar xa controlaba o accionar destes grupos coa intención de crear o clima para o golpe de Estado. Ademais dos asasinatos de Rodolfo Ortega Pena,
Xullo Troxler e Silvio Frondizi,
entre moitos outros, Almirón tamén foi identificado como un
dos que o 11 de maio de 1974
cribaron a tiros ao sacerdote
Carlos Mugica á saída da igrexa
de San Francisco Solano. Trala
ditadura, esas mesturas de mafia
e grupos de ultraderecha, relacionados con falanxistas españois e fascistas italianos –como
a P-2– ou doutros pelaxes, apareceron cada tanto como grupos
de choque da ultradereita en accións de provocación, como a
profanación de cemiterios xudeus ou o roubo das mans de Perón. No caso de Almirón, ese
vínculo levouno a España onde
formou parte de custodia de Manuel Fraga Iribarne.♦
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Velocidade de cruceiro
MANUEL CAO

Hai catro anos gardaron silencio
nunha adxudicación a un irmán de Corina Porro

Opóñense á concesión
dunha parcela en Navia
para a Federación de Veciños
R.V.A.
Nas últimas semanas a cooperativa Nova Navia, á que despois tamén
se lle uniu a promovida polo sindicato UGT, acusaron o BNG de información privilexiada na última adxudicación. Esas mesmas cooperativas non denunciaron nas últimas adxudicacións feitas na etapa do PP, nas que a maior parte das parcelas foron parar a promotores e non cooperativas e entre os adxudicatarios figuraba unha cooperativa que dependía do irmán da actual alcaldesa, Corina Porro.
Nova Navia foi a primeira en denunciar irregularidades nunha
das últimas parcelas que fican
por adxudicar no polígono vigués de Navia. En realidade o
número de parcelas a concurso
eran dúas, pero pola súa orografía e dificultade, tivo que ser sacada a oferta pública como unha
soa finca. Había dúas máis, pero
o PP, segundo o concelleiro do
BNG, Amador Fernández, “cedeullas a un promotor de Ferrol”.
Para a parcela a concurso
concorreron 16 empresas, das que
na primeira creba do concurso
quedaron tres por vulnerar o segredo de oferta ao presentar sobres abertos. As bases do concurso público deste ano foron obxectivábeis, a diferenza do ocorrido
na última adxudicación do PP do
ano 2002. En primeiro lugar, porque mentres que nesta adxudicación o xurado estivo composto totalmente por técnicos; na do 2002,
o xurado estaba composta por un
xurado mixto composto por técnicos e políticos.
Concretamente, o xurado do
2006 estivo formado polo xerente do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), o Director
Técnico de Solo, dos arquitectos
do IGSV, o subdirector xeral de
Habitabilidade e Calidade, un arquitecto do concello de Vigo, un
arquitecto da Consellería de Vivenda e Solo e a xefa do Servizo
Xurídico do IGVS.
Pola súa banda, no prego de
condicións do concurso público
do 2002, especifícase que o xura-

do cualificador estará composto
por políticos e por técnicos: o Delegado Provincial do IGVS ou unha persoa en quen delegue, o director técnico de Solo ou alguén
en quen delegue, un arquitecto
provincial do IGVS, dous arquitectos do IGVS designados polos
servizos centrais do Instituto, un
concelleiro do Concello de Vigo,
o Xerente da Xerencia de Urbanisno (cargo de confianza e non
funcionario), un arquitecto do
concello de Vigo e o xefe da Unidade Xurídica da Xefatura Provincial do IGVS que actuará como secretario con voz e sen voto.
“Non sei como tanto Nova Navia como a UGT poden dicir que
este concurso non foi limpo, cando
o tribunal avaliador estaba exclusivamente composto por técnicos e
non protestaron no 2002, cando había políticos entre os que decidían.
Ademais, daquelas había 7 parcelas
a concurso, das que catro foron para promotores e só tres para cooperativas e para acabar de rematala,
nunha das cooperativas, a de Monte Alba, estaba o irmán de Corina
Porro, que agora é alcaldesa de Vigo e que daquelas era a Conselleira
de Asuntos Sociais. Cando menos
sorprende o silencio que gardaron
naquel momento e o rebumbio que
están armando agora”.
Puntuacións obxectivábeis
A segunda razón pola que o concelleiro do BNG, Amador Fernández, pensa que as declaracións das
cooperativas Nova Navia e a da

UGT non son certas é porque os
criterios de valoración estaban taxados punto por punto. A proposta
arquitectónica valía até 30 puntos,
desglosados en tres apartados cunha puntuación variábel cada un deles (15,10 e 5 puntos). O segundo
capítulo, o da viabilidade da promoción, se cuantificaba até os 20
puntos, dividido en tres apartados
(10,6 e 4 puntos). Ningunha das
empresas que se presentaron obtiveron a máxima puntuación en
ningún dos apartados.
Pola contra, no ano 2002, tan
só se estabelecía que un capítulo
valería até 30 puntos e o outro
20, pero en ningún momento se
mencionaba cal era a nota máxima por cada un dos apartados e
en base a que se valoraba. Os
técnicos e os políticos, polo tanto, non tiñan unha base numérica
sobre a que puntuar.
A cooperativa que gañou a adxudicación, a Federación de Veciños de Vigo “Eduardo Chao”, obtivo 32 puntos de 50 posíbeis. Por
atrás quedaron UGT e Nova Navia
con 29 puntos. A presidenta da Federación Veciñal, Helena González, desmentiu calquera manipulación política no resultado e asegurou que “baixo ningún concepto
imos consentir que se poña en dúbida a honorabilidade da Federación. Comprendemos que cando se
perde, a xente estea doída, pero
non se pode reaccionar deste xeito.
Traballamos para que os demais teñan unha mellor calidade de vida,
non para o noso beneficio persoal”.
De feito, o proxecto aprobado,
constará de 190 vivendas para particulares e de dúas que se destinarán ao coidado de anciáns, nun dos
proxectos sociais que desenvolve a
Federación de Veciño. O BNG tamén está estudando interpoñer demandas por inxurias e calumnias
contra os que os acusaron de
“clientelismo e prevaricación”.♦

PEPE FERRÍN / A. G . N .

PA C O VILABARR O S

Pasado ano e medio da chegada do bipartito a San Caetano e xa
con dous orzamentos aprobados, chega o tempo das eleccións
locais (maio 2007) e a máis incerta data das eleccións xerais para condicionar unha acción de goberno que se centrará en revalidar o poder nas institucións locais e provinciais deixando para
mellor ocasión a posta en marcha de estratexias e proxectos novidosos. A economía galega mantén un alto ritmo de crecemento asentado na boa marcha do sector da construción, unha vez
que os axentes puxeron no seu mapa de preferencias as nosas
costas e o territorio galego en xeral, comandados polo poderoso
lobby inmobiliario madrileño. Tanto é así que a Xunta de Galicia se viu obrigada a propoñer medidas de protección como a limitación nos 500 metros da liña de costa que terá unha eficacia
incerta e non reducirá as expectativas duns construtores que teñen experiencia de abondo en superar barreiras máis dificiles.
Así, a economía galega avanza a unha taxa superior á española
mantendo o patrón básico de esta (consumo e construción) ao
que ha de engadirse o aparente mellor comportamento do sector
exterior. Neste contexto, os orzamentos da autonomías acompañan a conxuntura favorábel con algunhas reorientacións en materia de I+D e economía do coñecemento.
O paso do tempo atemperou o ímpeto dos gobernantes á
hora de empezar novas estratexias e grandes cambios na acción
gobernamental, pois a inercia institucional e as dificultades intrínsecas dalgunhas das medidas propostas desincentivaron a
realización de cambios bruscos que tiñan perdedores seguros e
gañadores incertos. A burocracia e os grupos de interese acabaron por remodelaren as propostas cara a un certo continuísmo de orientacións e estratexias, pois nin as anteriores ían tan
erradas nin as novas tiñan garantía de maior eficacia e, sobre
todo, as estratexias preexistentes gozaban e gozan da aceptación ou apoio dos principais axentes e actores que determinan
o reparto político-electoral en Galicia. Mitigada a incerteza
arredor de cambios drásticos, as principais enerxías vanse dirixir a satisfacer as arelas do electorado propio e a captar a atención e as preferencias dos colectivos con preferencias menos
asentadas. O papel central da Administración autonómica no
deseño e implementación das principais políticas realizadas a
nivel local e provincial pon en valor o exercicio da acción de
goberno na Xunta que se converte no instrumento máis poderoso para reducir o poder institucional que aínda mantén o PP.
O goberno bipartito avanza xa con velocidade de cruceiro
mediante a elaboración, discusión e aprobación das principais
leis que configurarán a VII Lexislatura e está a poñer en marcha
medidas concretas materializadas en convenios, concertos e
acordos coas corporacións locais que se visualizan diante do
electorado como actuacións do novo bipartito que aparece así xa,
ao fin, como goberno. Das características do bipartito deriva un
modelo de colaboración competitiva entre os socios coa finalidade básica de confirmar no poder local o cambio de maiorías de
xuño de 2005 tentando penetrar no electorado do PP con estratexias e actuacións moi parecidas ás realizadas anteriormente.

Ánxela Bugallo e Emilio Pérez Touriño na Cidade da Cultura a semana pasada.

‘Cómpre salientar a viraxe afortunada
sobre a construción da Cidade da
Cultura cunha reafirmación inequívoca
da finalización do proxecto
de Eisenman”
Neste sentido, cómpre salientar por exemplo a viraxe
afortunada sobre a construción da Cidade da Cultura cunha
reafirmación inequívoca da finalización do proxecto de Peter
Eisenman con leves modificacións derivadas dos contidos
atribuídos agora ao complexo arquitectónico. Do mesmo xeito, algunhas normas propostas (incendios) e outras xa aprobadas estanse a revisar para reducir incertezas mediante a
busca de acordos máis amplos e a supresión de artigos desacertados. Sería bon que o consenso sobre un Estatuto de autonomía con nivel político, competencial e simbólico parecido ao de Catalunya lle dera paso a unha campaña municipal
forzosamente centrada noutros asuntos.♦

As vítimas convertidas en espectáculo
M.V.
A noite de ano vello un automobilista atropelaba en Gondomar dúas
persoas causando a súa morte e
dándose á fuga. O condutor, detido
dous días máis tarde, recoñeceu
que ía demasiado veloz e aduciu
que os atropelados estaban na calzada e que non puidera evitalos e
tamén que non parara por medo a
ser linchado. Os medios de comunicación, sobre todo locais, fixéronse grande eco do acontecido. Ao
día seguinte do enterro un xornal
publicaba, nun titular de portada,
unha frase da muller dun dos atropelados: “O que o matou sairá do
cárcere pero o meu home non sairá
do cemiterio”. O condutor e a súa
familia, así como as vítimas eran
todos respectados e queridos na zona. O suceso dramático foi triste
para ambas as partes. En calquera
caso, resulta comprensíbel que os
familiares máis directos dos falecidos falen así e lle neguen o perdón
ao condutor. Mais, que pretendía o

xornal co seu titular de portada?
Probabelmente, responder a unha
demanda, ben que morbosa, dos
lectores. Contodo, é obrigado preguntarse tamén se os responsábeis
da edición non son conscientes de

que titulares coma ese non fan outra cousa que estimular os impulsos
vingativos da sociedade.
O caso non é unha anécdota
máis, é a mostra dun fenómeno
que se está a estender pola nosa so-

ciedade de forma perigosa. A elevación a primeiro plano das vítimas resulta moi rendíbel para os
medios de comunicación. As emocións fortes atraen lectores e espectadores. Das telenovelas pasamos
aos reality shows e de aí á realidade mesma, sempre que haxa un
acontecemento de man que o permita. As emocións, como saben os
científicos que estudan o cerebro,
provocan unha aceleración química en vertical, seguida dunha caída
igualmente rápida. A cada emoción, se os medios pretenden manter o seu nivel de audiencia, debe
seguir outra emoción igual de forte
ou, de ser posíbel, máis forte aínda
para compensar o desgaste que
causa a reiteración.
Pero resulta que a sociedade
non é só espectáculo. A dinámica
emotiva é respectábel e importante, máis ás veces está rifada coa
racionalidade e, en non poucos
casos, perturba a toma de decisións cabais. A elevación das vítimas á primeira liña informativa
está creando unha forte presión
sobre o poder xudicial e o lexislativo que desde hai uns anos dá a
impresión de estar a reformar as

leis demasiado influído polos
grandes titulares e polas noticias
máis insistentes e morbosas.
Resultado de todo isto? Pois
que queimar un caixeiro poida ser
penado case igual que cometer un
asasinato, o que anima os mozos
da kale borroka a pasarse á ETA.
Hai dous anos, na sala VI da Audiencia de Vigo, un condenado a
oito anos por violación, dirixiuse
ao xuíz para dicirlle: “Isto é unha
barbaridade. Por dous anos máis,
mátoa”. A evolución das penas cara a unha táboa rasa por elevación
elimina o sentido e a lóxica da
xustiza e do propio código penal.
Non está de máis lembrar que a
Lei do Talión naceu en Mesopotamia para superar a antiga tradición
de dous ollos por un. Nese sentido
foi unha medida avanzada. No medievo estabeleceuse a xustiza retributiva (pagar polo que se fixo), con
penas como a tortura regrada. O
estado democrático e de dereito
moderno instaurou, e así o recolle
a actual constitución española, o
principio da reinserción como obxectivo esencial da xustiza. A nosa
carta magna prohibe as penas inhumanas, entre elas a condena a máis
de trinta anos de cárcere, ampliada
logo a corenta para casos excepcionais, aínda que probabelmente
un Tribunal de Dereitos Humanos
tería argumentos para reducila.
O protagonismo excesivo das
vítimas está retrotraendo a sociedade e a todo o sistema xudicial
aos principios anteriores, os retributivos. Non é casual que a palabra reinserción seña cada vez
menos citada polos teóricos do
dereito e nalgúns casos mesmo
deostada. O debate atópase aí,
pero debemos ser conscientes de
que o que está en xogo é a democracia e o estado de dereito moderno e o que vivimos non é máis
que unha volta aos principios
máis conservadores do pasado
que semellaban superados.♦

ETA, mortos bos e maos
Os atentados da ETA ocupaban unha columna de portada nos xornais
da transición. A diferenza coa actualidade resulta obvia. Lamentabelmente, o aumento da conciencia
sobre a gravidade do terrorismo
non foi en paralelo á súa comprensión. Son as emocións as que ocupan o primeiro plano, mentres que
as raíces políticas do problema
vasco aparecen cada vez máis difuminadas. Non sucede outro tanto
no escenario internacional, onde os
atentados da ETA son vistos como
unha cuestión política, esporeada
pola violencia.
A elevación das vítimas da
ETA ao papel informativo estelar
non trouxo consigo, polo tanto,
unha análise máis rica do problema, nin aproximou ningunha solución. O sentido desta dinámica
parece claro cando se observa
como a extrema dereita comezou
infiltrándose nas asociacións de
vítimas para acabar por lideralas.
Isto explica os insultos recibidos
por Bono nunha manifestación
ou a incomodidade dos propios

líderes do PP ante unha parte dos
berros e da simboloxía destes
manifestantes. Se as vítimas merecen todo o respecto e apoio, iso
non pode ocultar a manipulación
dalgúns dos dirixentes de tales
asociacións que con oportunismo suplantan o papel dos verdadeiramente afectados, en base a
unha suposta amizade ou parentesco lonxano con algún deles.
E cabería aínda deterse na
distinción que este espectáculo
fai entre as propias vítimas. A estas alturas xa sabemos que hai
vítimas boas e mas, segundo os
intereses creados ao seu redor.
Os propios inmigrantes ecuatorianos falecidos no atentado da
T-4 terían merecido con seguridade unha atención ben máis discreta de non ser a ETA a autora
da explosión. Pilar Manjón, nai
dun dos falecidos o 11-M, tivo
que ouvír algúns dos insultos
máis execrábeis escoitados no
que levamos de democracia,
simplemente porque non se prestou a certos manexos.♦
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Oito voltas
Os nacionalistas lideran as enquisas
prometendo autoxestión dos recursos enerxéticos

Escocia: autodeterminación e petróleo
CÉSAR LORENZO GIL
Todas as enquisas dan por segura a vitoria dos nacionalistas
escoceses do SNP nos comicios
autonómicos de maio. A principal promesa desta formación é
un cambio legal que lles permita ás autoridades escocesas xestionar e percibir os ingresos provenientes dos pozos
de petróleo do mar do Norte.
O 90 por cento das plataformas
petrolíferas situadas na zona marítima británica do mar do Norte
está en territorio escocés. Malia
esa riqueza, que se calcula nuns
ingresos de 180.000 millóns de
euros, a poboación escocesa é
hoxe un 2 por cento menor ca no
1981 e os seus datos macroeconómicos translocen unha clara
perda de competitividade no sector industrial e unha queda no
gasto social.
Este dato é a esencia do programa electoral do Partido Nacionalista Escocés (SNP) para
as eleccións de Escocia no vindeiro maio. Se o líder nacionalista, Alex Salmond, resulta escollido como primeiro ministro,
esixirá de Londres un estatuto

O líder nacionalista Alex Salmond.

especial que pasa obrigatoriamente por unha reforma da lexislación co fin de que sexa
Edimburgo quen controle directamente os ingresos dos xacementos petrolíferos.
A proposta do SNP é clara:
ou Londres lle concede a Escocia o control enerxético ou “será hora de rachar o lazo entre
norte e sur”. Salmond ofrece un
Fondo Escocés do Petróleo que

se faría cargo do 50 por cento
dos ingresos da venda de cru
para investir en políticas sociais. Tan detallado ten o proxecto o SNP que até se permitiu
adiantar que subirá inmediatamente as pensións en máis
600 euros por mes.Este modelo
de xestión e stá inspirado no
que existen xa en Dinamarca ou
Noruega, que financia case en
exclusiva o custoso modelo de

Estado do benestar dos países
do norte de Europa.
Mais desde Londres combátese o ideario nacionalista con
outros argumentos. Responsábeis do goberno afirmaron non
estaren preocupados por algunhas enquisas que afirman que
máis do 50 por cento dos escoceses é partidario da independencia; nin sequera por outras
que aseguran que a secesión estaría tamén ben vista por máis
da metade dos ingleses. É máis,
consideran improbábel a independencia de Escocia por razóns, xustamente, económicas.
Os xacementos de petróleo do
mar do Norte estarían esgotándose, din. Xa a día de hoxe non
dan nin para o consumo interno
británico. Algunhas previsións
consideran que estarían extintos
no 2020. “Nun mundo con
tantas ameazas e perigos, ser
pequeno non é boa idea”, afirmou o ministro do Interior John
Reid. “Xuntos, Escocia e Inglaterra somos máis fortes”, dixo
en alusión ao “pacto” do Reino
Unido, selado no século XVI
entre os antigos reinos de Escocia e Inglaterra.♦

Aquí fóra

Lula con canas
LAUDELINO PELLITERO
“As cousas evolucionan a medida que aumenta o número de cabelos brancos e na
medida das responsabilidade que un desempeña”... “os camiños van confluíndo”.
Quen é máis de dereita, vai sendo coa
idade máis de centro e... quen é máis de esquerda vai transformándose en socialdemócrata, isto é, menos de esquerda”... unha
persoa anciá que segue sendo de esquerdas
ten problemas, así como un mozo que é de
dereita ten problemas.”
Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente do Brasil.
Estas sorprendentes declaracións de Lula
pronunciounas tras da Cimeira da Comunidade Sudamericana de Nacións, acontecida
en Cochabamba (Bolivia), na que o presidente brasileiro se opuxo ao meteórico calendario e ao modelo de integración proposto por Hugo Chávez.
Pode que as declaracións de Lula non
fosen máis que un novo intento por conseguir a súa aceptación entre as clases medias
e altas do Brasil, entre as que encontra moita indiferenza e non poucas doses de desprezo. En directo, en persoa, posúe un carisma único, unha privilexiada capacidade
para utilizar a palabra que cative, un magnetismo especial para adaptarse aos diversos escenarios e conquistar os máis adversos auditorios.
Moitos dos seus asesores confían na extraordinaria capacidade dialéctica que o
presidente demostra, a simplificación argumental que consegue para conquistar os
seus interlocutores, ou para desarmar os
seus adversarios.
Mais tamén é certo que os seus asesores
tremen cando o Lula improvisa, porque no

seu desexo de pasar á historia como o pre- máis progresista, máis xusto e menos pobre
sidente de todos os brasileiros, de todas as agora cando Lula comeza o seu segundo
clases sociais, que protagonizou o cambio mandato en xaneiro de 2007 que cando chesocial, pode esquecer a coherencia do pro- gou ao poder no 2003.
xecto do Partido dos
Luíz Inacio non
Trabalhadores (PT).
conseguiu liderar a
Na verdade, o PT,
etapa de maior crecerealizou importantes
mento económico do
s asesores tremen
transformacións estrupaís, pero si foi o tecando o Lula improvisa, món que guiou a maior
turais nos catro primeiros anos de mandato,
transformación
do
porque no seu desexo
partindo dunha conBrasil da historia do
cepción na que o Estapaís, en termos de loita
de pasar á historia
do xoga un papel
contra da pobreza e da
como
o
presidente
determinante, que se
iniquidade.
diferenciaba substanLula pertence a ese
de todos os brasileiros, estirpe
cialmente da época de
de dirixentes
Fernando
Henrique pode esquecer a coherencia que rebordan o limiar
Cardoso, na que se pridos líderes partidarios
vatizaron ducias de
para converterse en
do proxecto do PT”
empresas por un valor
iconas veneradas, máis
de 12 mil millóns de
alá dos círculos do seu
euros. O exemplo máis
partido ou dos seus
representativo foi a
simpatizantes. A devoprivatización da emción que lle profesaron
presa Vale do Río Dofiguras de partidos poce. O seu valor de mercado a finais de 2005 líticos á dereita do PT, como o vicepresimultiplicaba por 15 o valor pola que foi dente e líder do Partido Liberal, José Alenvendida no ano 1997.
car, ou o ex presidente José Sarney só se exO goberno Lula tamén emprendeu pro- plica polo seu magnetismo persoal.
gramas sociais que lles permitiron a sete
Magnetismo e devoción que tamén lle
millóns de brasileiros saír dos segmentos de profesan os seus ministros, que teñen unha
poboación máis pobres para situarse na es- maior coherencia ideolóxica nos seus discala da clase media.
cursos políticos.
As palabras de Lula nas que cando dixo
A un dos seus ministros escoiteino dicir:
que un home que sexa ancián e persista en “non teño argumentos para contradicir o
ser de esquerda ten problemas, estaba em- presidente, só podo dicir que se é verdade o
briagado polo éxito e enchoupado do gla- que el di... eu son un eterno adolescente”.♦
mour de proporciona recibir o premio de
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
brasileiro do ano da Revista Isto é.
www.igadi.org
Os feitos contradín a Lula. O Brasil é

‘O

GUSTAVO LUCA

A

forca debe ser a única
institución británica
que permanece no
Iraq despois de moitos anos
de activa intervención
colonial. O supervisor de tan
moderno instrumento fora
Winston Churchill.
Despois da derrota dos otomanos en 1917, un rápido
desembarco británico asegura o
control dos campos de petróleo
iraquís ainda que non se tarda
en organizar unha resistencia
armada de grande afouteza e
poucos medios. Churchill,
daquela ministro das Colonias,
toma nas súas mans o desafío
de asegurar a explotación dos
pozos de petróleo e desarmar á
resistencia. A morfina permítelle roubarlle horas ao sono para
preparar todos os detalles dun
experimento de control colonial
co uso de infantaría pouca e de
alta tecnoloxía. De día
ordénalle á aviación o uso de
gas mostaza e de bombas de
fósforo. “Non entendo a que
vén tanta repugnancia polo uso
de armas químicas –confesa
Churchill– sobre todo cando
vexo as enormes vantaxes do
uso do gas mostaza sobre as tribos incivilizadas”.
Na primeira guerra de Norteamérica contra o Iraq aínda
vivían persoas salvadas de milagre das bombas incendiarias
do ministro das Colonias. O soño de dominar o país dende
avións mediante armamamento
ultramoderno raptaba a mente
dos novos invasores, aparentemente ignorantes de que o
mesmo insomnio fora antes un
completo fracaso político. A
oposición da política guerreira
de Tony Blair pregunta como é
que o país non pediu nunca
perdón nin ofreceu compensacións polas bombas de reloxaría, as cargas incendiarias, o
fósforo, a metralla e as balas de
repetición sobre aldeas
desarmadas do Iraq nos anos
20-30 do século pasado.
Perfectamente corrompido
por esta experiencia de aprendiz de xenocida, Churchill, xa
primeiro ministro, mandou
queimar sete anarquistas que
protestaban encerrados nunha
casa do centro de Londres.
Claro que queimar vivo un veciño non pasa igual ca prender
con gasolina lonxanas “tribos
incivilizadas”. (A partir daquel
crime ningún político invoca a
Churchill, coa excepción de
Manuel Fraga)
Os norteamericanos
tiraron fotos de Hussein aforcado para denigralo alén da
vida pero non apreciaron que
nas imaxes aparece a gaza de
oito voltas, feita con maroma
de pita de 40, que Winston
Churchill levara ao Iraq para
pendurar os que resistiran o
gas mostaza. Unha autoridade
mundial coma Clifford Ashley
recorda que “hai quen defende
a gaza con nove voltas para
acabar cos que parecen ter nove vidas coma os gatos, pero a
Autoridade (británica) favorece decididamente dende hai
ben anos o nó de oito
voltas”♦
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Unha selección para todos os públicos
C. LORENZO
Se puxamos durante moitos anos
por ver a Galiza nun campo de
fútbol a correr co azul e branco na
camisola detrás dun balón foi por
vicio, que dirían os vellos, para
gozar, para emocionarnos, para
cumprir un soño, para ter a posibilidade, durante tanto tempo utópica, de cantar un gol ao unísono en
cada recanto do país, por moito
que na nosa gorxa teñamos pegadas doutros goles do Celta, do Deportivo, do Viveiro ou do Alerta
–en calquera das súas atribucións.
E se desfrutamos tanto fronte a
Uruguai en Santiago como perante Ecuador na Coruña foi xustamente por esa unión que se respira, por ese afecto instintivo que
nace en cada seareiro cando recoñece no outro os sinais parellos,
sexa a pintura azul na cara, a bufanda ou a camiseta que se albisca
por debaixo do xersei de la porque
así discreta o deseño de Pepe Barro lles entra mellor a moitos.
Mais esta festa precisa de coidados e de atención para que non
se perda esa maxia coa rutina, ou o
que é peor, que esa mensaxe de que
a selección galega une e non divide acabe esgazada por intereses
particulares, egoístas ou infantís.
Os incidentes a carón da bandeira
española do Orzán que tiveron lugar durante a manifestación de Siareiros Galegos do 28 de decembro
ensínannos o camiño que os inimigos da selección están dispostos a
abrir de par en par. Os calados xornais galegos que prepararon ridículas crónicas do partido (a xanela da
esperanza do ano anterior quedou
esmagada malia non existir tampouco neste Nadal especiais eventos deportivos que reseñar) abriron
os seus titulares á carga policial.

PA C O VILABARR O S

Non sei se era o que querían os que
se achegaron ao Orzán, teren maior
protagonismo ca Viqueira, Diego
López e compañía.
Mais talvez a resposta a estas
actitudes hai que buscala noutro
perigo: pensar que a selección
galega ten donos. Esa tendencia
que existe en moitos outros ámbitos da sociedade de nós, esa
ansia por poñer coutos e cancelas, no idioma, na ideoloxía, esa
teima de facer listas de bos e maos para todo canto se pensa ou se
fai, tamén pode asolagar a idea
da selección e converter os nosos
particulares desexos nun dogma
que se non é aceptado polos de-

mais, debe ser imposto á forza.
Dá moita mágoa ver que no
palco de Riazor non había ningún
representante da dirección do PpdeG. O secretario xeral do partido, Alberto Núñez Feixóo, seica
se queixou de que non puido asistir porque non o convidaron (segundo informaba De luns a venres o 3 de xaneiro). Pésima escusa. En San Lázaro puídose ver
moitos deputados populares cantando os goles de Deus e incluso
abraiaba velos equipados coa camiseta, bufanda e outros adubíos.
E tamén apena pensar que os
únicos cánticos que tiñan forza
no campo eran os de “Indepen-

dencia” e os cánticos “prefabricados” que a megafonía de Riazor ofreceu dunha maneira un
tanto prescindíbel. Tamén non é
boa nova que algúns xornalistas
quixesen enlear os seleccionadores en dilemas políticos, con preguntas capciosas do estilo: “o
próximo contra España, non?”
O partido da selección é un
orgullo para todos, como o é o
himno ou a torta de Santiago ou o
queixo San Simón. Ten que converterse nun símbolo. Todas as
arelas son lexítimas, pero tanto o
son as de aqueles que queren ver
a Galiza nun sorteo da fase previa
dunha Eurocopa como para os

que desfrutan tan só vendo os mellores xogadores do país xuntos
unha vez ao ano facendo festa.
Se algo demostrou o nacemento da selección é que todo se
pode falar e que a xente, incluso
a máis distante, acaba entendendo. En Riazor, moitos inmigrantes ecuatorianos que ollaron desde a bancada o encontro aprendían naquel mesmo momento que
Galiza tiña un goberno propio e
que aquí falamos outra lingua á
parte do español que eles coñecen. Incluso houbo quen non dubidou en cambiar a súa bufanda
tricolor pola chuviosa, orgulloso
de poder engadir un novo país á
súa colección de prendas de
combinados nacionais.
Entre os 20.000 afeccionados
que se achegaron ao mar da Coruña había moita xente que nin
sequera é arrimada ao fútbol decontino. Outros moitos miraron
o partido pola televisión preguntando se nos amigábeis tamén
vale o fóra de xogo ou se o gañador leva unha copa ao final.
E se os que sentamos na bancada queremos seguir estando orgullosos da nosa selección sen ter
que enfrontarnos a ningún outro
galego por este tema, podo imaxinar o que sente un futbolista profesional ao vestir a branquiazul.
Até o menos espabilado é consciente de que non hai nada máis
grande na vida que sentir que todo un campo está pendente de ti
cando soa o teu himno. E ese
himno séntese na pel e no bater
do corazón, fai cóxegas nas pernas e dá valor e ganas para xogar.
A selección galega é algo que
desfrutan moito os xogadores.
Miremos para Valencia, onde case
ningún dos bos xogadores quixeron vestir a camiseta propia. Por
que? Seguramente porque unha
selección sen unha nación detrás
ten pouco folgo, fóra doutros matices e explicacións igual de razoábeis. En troques, en Galiza non
se encontrou quen se opuxera (o
cal sería lexítimo). É máis, moitos
ficaron cunha enorme pena no
peito porque non soou o seu móbil a finais de novembro.
Que siga así o conto para fachenda de todos nós. Vémonos
en Balaídos, non?♦

Parabéns!
Entre todas as convocatorias
da selección galega que recibimos sorteamos cinco lotes
de premios. Grazas a todos os
que participastes no noso
concurso porque cada ano somos máis os que enredamos o
tempo debuxando no ar o noso once ideal de Galiza.
Estes son os gañadores
Xosé Manuel Mariño.
Alberto Juarros.
David Otero.
Manuel Reboredo.
Francisco Somoza.♦

Premiada a biblioteca
do Porriño
O xurado do Premio Nacional María Moliner seleccionou entre máis de 7.500 iniciativas o programa Tu biblioTK: el mundo a tu alcance da biblioteca municipal do
Porriño como o mellor proxecto de animación á lectura. Durante o 2006 a biblioteca desenvolveu dentro do programa un
ciclo de cine, a campaña de animación á
lectura Lúa con luvas, un concurso de fotografía, de sms, un curso de animación á
poesía e a conmemoración do sesenta aniversario da publicación d’O Principiño. O
premio, dotado con 12.000 euros, outórgao cada ano o Ministerio de Cultura.♦

Hannah Wilke
CANDO O SEXO
FEMININO TOMOU
A ARTE
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Nº 1.251
Do 11 ao 17 de xaneiro
do 2007
Ano XXX

Créase o Fondo
Documental do Deseño
O concello de Pontevedra vén de poñer en
marcha o Fondo Galego Documental do Deseño Gráfico Galego en formato electrónico
(www.desenhogalego.org) que servirá de
soporte ás tendencias gráficas e ás propostas
dos creativos galegos. Os creadores poderán
participar enviando traballos que se publicarán nas categorías estabelecidas e que contemplan dende o deseño editorial á fotografía xornalística. Unha selección dos traballos publicados na rede será o punto de partida da mostra Deseña GZ, que está previsto que se leve a cabo en marzo de 2007.♦

Ponde -r-rosa Series 3:
Double sun (triangle),
Blue fChampagne
(square), Broken
Blossoms (circle),
1971.

Galiza na Feira
do Libro da Habana
Galiza estará presente na feira Internacional de La Habana que se celebra na capital cubana do 8 ao 18 de febreiro baixo o
lema Ler é crecer, que ten a Arxentina como convidado de honra. Membros da
AELG, AGE e da Asociación Galega do
Libro Infantil e Xuvenil representarán ao
sector galego, mentres que contacontos e
músicos e bailaríns de Galiza intervirán nas
actividades paralelas. Con esta representación comezará a prepararse a participación
especial que Galiza terá en 2008, na edición dezasete do evento latinoamericano.♦

E

n Santiago e na Coruña, o Foro
Cívico Galego de Barcelona presentará o 18 e o 19 de xaneiro a súa revista Renova Galiza, dedicada ao pensamento cívico, estudos culturais e solidariedade galega. A publicación inclúe, co seu segundo número, o monográfico de 208 páxinas A
Galiza Global: as galegas e os galegos no
mundo (I), no que colaboraron máis de cincuenta persoas, once entidades socioculturais
de todo o mundo e tres representantes da
administración autonómica para reflexionar

sobre o papel da diáspora na construción do país
do século XXI. Aínda que na revista predomina
a lingua galega, tamén se inclúen algúns artigos
escritos en catalán. O traballo aspira a se converter na revista cultural de referencia entre as
que se editan na Galiza exterior. E se neste
caso son os galegos do exterior os que retornan, tamén hai galegos que saen, e non por
necesidade, senón para faceren negocio. Dez
empresas discográficas e máis o IGAEM
estarán presentes na Feira Midem de Cannes,
que se celebrará entre o 21 e o 25 de xaneiro.♦
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Un libro sobre o Camiño de Santiago
número 1 na Alemaña
FRANCK MEYER
En 2006 o libro de non-ficción máis vendido en Alemaña foi a crónica dunha viaxe
polo Camiño de Santiago. O
seu autor chámase Hape
(Hans-Peter) Kerkeling e do
seu libro Ich bin dann mal
weg. Meine Reise auf dem
Jakobsweg, sacado en maio
de 2006 pola editorial Malik
de Múnic, vendéronse máis
dun millón de exemplares.
De que vai entón esta publicación titulada dunha maneira tan
coloquial pois en galego a primeira parte do título sería algo
así como “Ala, marcho”? Nunhas 350 páxinas o autor describe, a xeito de diario, as súas experiencias nos máis de 600 quilómetros do Camiño Francés
desde St. Jean-Pied-de-Port, a
comezos de xuño de 2001, ata
Santiago de Compostela, onde
chega o 20 de xullo do mesmo
ano. O texto, ademais, está ilustrado por 35 fotos e un mapa.
O que relata Kerkeling
non é nada extraordinario senón que se trata de fenómenos
e detalles que certamente a
maior parte dos peregrinos
experimentan ao longo do Camiño. Son as experiencias da

Hape Kerkeling e a portada do libro.

soedade, das molestias físicas,
do cansazo mental pero tamén
outras máis gratas como as
marabillas da paisaxe ou o coñecemento de persoas interesantes. Non falta tampouco a
mención da espiritualidade,
do Camiño como un que leva
aos adentros dun mesmo e te
pon en contacto con Deus.
Así, a frase que precede o libro a modo de lema, reza: “O
Camiño faille a cadaquén unha soa pregunta: Quen es?”. E
ao final do libro atopamos esta conclusión: “E se paso revista, Deus, no Camiño, foime

lanzando ao aire e recolléndome arreo. Encontrámonos cada día.”
Mais Kerkeling tampouco é
ningún peregrino ortodoxo. Ás
veces viaxa en autobús e prefire durmir en pensións e hoteis
en vez de pasar as súas noites
en albergues colectivos. Neste
sentido, é un viaxeiro moi moderno e individualizado que
non se atén aos preceptos senón que, dentro das limitacións
do propio Camiño, fai o que lle
peta. E no libro preséntao de
maneira moi lexible e amena
que non aburre os lectores.

Ora ben, todo isto non chegaría probablemente para vender un millón de exemplares —
pois moi orixinal non parece a
historia— se o autor non fose
quen é. E quen é? Imos ver.
Hape Kerkeling, nacido en
1964, é, en primeiro lugar, un
cómico e producto da televisión. Fai o que en Alemaña se
denomina cunha palabra inglesa, comedy, e considérase un
TV-entertainer. A súa primeira
aparición na televisión fíxoa
en 1984. Os dez/quince anos
posteriores foron probablemente os da súa maior presenza nas pantallas alemanas. Na
década actual desaparecera un
pouco, así que a miña sorpresa
non foi pouca cando no verán
pasado o volvín ver falando
das súas experiencias espirituais vividas no Camiño de
Santiago. Hape Kerkeling?
Non era aquel cómico? Primeiro pensei que se trataba doutra
das súas bromas entre parodia
e burla. Mais non, parecía dicir
todo en serio. Un caso de
transmutación relixiosa?
Sería esta intriga, o grao de
popularidade (se ben xa algo
decaída) e, sobre todo, as boas
relacións de Kerkeling cos representantes das diversas tele-

visións o que levou a moita
xente a mercar o seu libro.
Pois tendo traballado tanto na
televisión pública como privada, non lle resultou difícil ser
convidado a moitos programas
de entrevistas para falar do seu
libro e facer publicidade. Conseguiu o seu comeback e aumentou o seu valor de mercado. O mesmo relato ou incluso
un mellor e máis interesante,
pero escrito por unha persoa
descoñecida non tería seguramente as mesmas posibilidades de converterse en best-seller. E como no mercado dos
libros tamén se manifesta unha
demanda crecente de espiritualidade, os editores do Malik
Verlag tiveron bo ollo comercial ao incorporaren este texto
ao seu fondo.
Sexa como for, claro está
que o Camiño de Santiago goza dun alto grao de coñecemento en Alemaña. Mostra diso é tamén que nos últimos
anos se veñen recuperando
moitos treitos secundarios do
Jakobsweg, feito que, ademais,
concorda moi ben coa paixón
alemana polo Wandern, as longas excursións a pé. E se é con
algún tipo de beizón superior,
pois mellor aínda.♦

O Iberojazz comeza na Coruña
coa actuación de Sumrrá
M.B.
Sumrrá, Kim García Trío, Baldo Martínez e Orquestra de
Jazz de Matosinhos, entre outros, daranse cita nos concertos
e nas jam sessions que compoñen o programa do Iberojazz,
un encontro que se celebra na
Coruña e que quere ser unha
fiestra aberta ás novas tendencias e aos creadores consagrados do jazz peninsular.
Por segundo ano consecutivo, A Coruña acolle os dez concertos e jam sessions que conforman o cartel do Iberojazz, un
punto de encontro entre as tendencias e os interpretes que están a despuntar no panorama
jazzístico peninsular, no que
ademais se fai especial fincapé
nas propostas nacidas no país.
Organizado polo concello
da Coruña e baixo a dirección
artística de Alberto Conde,
desta vez a programación do
festival, que dá comezo o xoves 11 coa actuación da banda
Sumrrá e que se prolongará até
o 25 de xaneiro, desenvolverase nos escenarios do Forum
Metropolitano, Teatro Rosalía
de Castro, Club filloa, Club
JazzVides e no Pub Garufa.
Tras o concerto inaugural
de Sumrrá, un grupo nacido no

Sumrrá e, á dereita, Baldo Martínez Grupo.

verán do 2001, con dous discos
no mercado e integrado polos
galegos Manuel Gutiérrez,
Luís Alberto Rodríguez e por
Xacobe Martínez, o Forum
Metropolitano será o escenario
da actuación que ofrecerá Kin
García Trío o venres 12 de xaneiro. O trío, liderado polo baixista Kin García, trata de conxugar no seu repertorio o jazz
universal coas influencias galegas. Na primavera de 2006 o
grupo, no que ademais de Kin
García participan Andrés Rivas
na batería e Gabriel Evans ao
piano, lanzou o seu primeiro
disco, O lobo morde na man.
Dentro do programa de concertos tamén pasará polas táboas

do Forum Metropolitano Perico
Sambeat Sexteto. Será o xoves
18 de xaneiro cando o grupo,
formado por Perico Sambeat,
Toni Belenger, Albert Sanz, Tom
Warburton, Idafe Pérez e Ramón
Prats, interprete os temas do seus
último traballo, Ziribuye.
Unha das actuacións máis
destacadas do festival terá lugar
o 19 de xaneiro, coa presenza
de Baldo Martinez, un dos contrabaixistas máis destacados de
Galiza que goza ademais de recoñecemento internacional. Para o seu último traballo, Tusitalia, Baldo Martínez volveu reunir a trompeta de David Herrintong, o violín de Eduardo Ortega, a guitarra de Antonio Bravo

e a batería de Pedro López para
darlle unha nova volta a un estilo aberto a investigación pero
sen perder de vista as raíces.
A Orquestra de Jazz de Matosinhos pecha o cartel de concertos deste Iberojazz. Esta orquestra vén consolidando dende
hai seis anos un repertorio de autores portugueses destinado a
big-band. O programa do concerto que ofrecerá na Coruña,
ademais de dúas novidades, contará con composicións de autores
destacados da escena portuguesa.

Jam sessions
En paralelo á celebración dos
concertos, o programa inclúe

cinco jam sessions que se repartirán durante as dúas semanas
que dura o encontro. O Club Filloa será o espazo no que Xavier Constenla poña en marcha
o xoves 11 de xaneiro o seu proxecto máis persoal, IMPROVÍA, interpretando en formato
de trío composicións escritas
polo propio músico. O venres
12 o grupo de jazz fusión Telegraph Vadis pasará pola Bodega
Jazzvides ao igual que o fará
Acuña’s Quartet o venres 19. O
festival remata coas actuación
de Carlos López Quartet, o 18
de xaneiro no pub Garufa e co
espectáculo de Cuchús Pimentel e Serafín Carballo no Club
Filloa o 25 de xaneiro.♦

Nº 1.251
Do 11 ao 17 de xaneiro do 2007
Ano XXX

Cafés
RAMIRO FONTE

H

oubo un tempo en que
a literatura occidental
vivía nos cafés. Sobre
os brancos veladores de mármore escribíronse máis sistemas filosóficos que sobre os
negros encerados das
cátedras. Madeixas de fume.
Nada. Palabras, palabras, palabras… ¡Pero cantas destas
palabras fructificaron en
obras! A conversa literaria, a
discusión política, a crítica
conspirativa, encontraron nos
cafés de aquén e alén o seu
refuxio. Non houbo sistema
político totalitario que non
lles fixese ficha ós cafés, que
non dispuxese entre os seus
camareiros ou clientes unha
arañeira de informadores. O
café como lugar de encontro
chegou ó seu cenit no século
XIX e na primeira metade do
século XX. O cliente do café
é o reverso exacto do flâneur.
Son o mesmo observador da
vida, procedendo de diferente
maneira: quieto ou andando.
Por iso os cafés literarios
eran os cafés de París. Por
iso Rimbaud e Verlaine, na
súa escandalosa fuxida a
Londres, se queixaban de que
na cidade do Támesis non
prosperase ese tipo de locais.
A miña xeración creouse sentimentalmente en dous
espazos de convivencia destinados a desaparecer do mapa
das nosas cidades e vilas: os
cines e os cafés. Rómpeme o
corazón o feito de ver un
cinema morto. Cáeme a alma
ós pes cando vexo un café
ilustre convertido nunha
oficina bancaria. E menos
mal que certas películas e
certos libros teñen a virtude
de resucitalos.
Pode que o Martinho da
Arcada non sexa o café máis
fermoso de Europa –¡quen se
deixou reflectir nos espellos
do Falstaff en Bruxelas, do
Quadri en Venecia, do
mesmo Imperial no Porto!–
pero si é un dos máis
literarios. Cábelle o mérito de
ser un dos poucos cafés do
Século das Luces que mantén
as súas portas abertas no
século XXI. Para homenaxear
o local de 1782, o presidente
da República Portuguesa en
persoa preside un xantar. Aníval Cavaco Silva confésase
como un asiduo cliente do
Martinho nos seus anos de
estudante. A fadista Katia
Guerreiro, como cómpre,
canta un fado.
Todos os amantes do Martinho da Arcada, entre os que
eu me conto, non podemos
conformarnos coa imaxe
daquel burócrata da baixa,
Fernando Pessoa, bebendo unha copiña de Macieira,
posiblemente, na barra.
Outros grandes poetas modernos, si modernos por
cidadáns, como Bocage ou
Cesário son divinidades familiares desta casa. E, non me
esquezo, Bento Alonso Roiriz,
o protagonista da novela
Memorias dun galego, tamén
traballou nesta casa. ♦

Grande homenaxe
a Díaz Pardo en Ferrol
Unha campaña tenta lograr para o empresario
a Medalla ao Mérito no Traballo
A.N.T.
Durante un mes se estenderán os actos de homenaxe a
Isaac Díaz Pardo en Ferrol.
A Asociación ‘Fuco Buxán’
prepara un recoñecemento
nacional para o fundador do
Grupo Sargadelos. Un dos
principais obxectivos é conseguir para o pintor a Medalla ao Mérito no Traballo.
AAsociación ‘Fuco Buxán’ prepara para febreiro e marzo unha
homenaxe multitudinaria para
Isaac Díaz Pardo, en agradecemento ao seu empeño no coidado, difusión e enriquecemento
da cultura galega desde hai case
60 anos. Neste recoñecemento
participarán diversos concellos,
institucións da xustiza, organizacións sindicais, empresarios,
institucións culturais, diversos
medios de comunicación, colexios profesionais galegos, as
tres universidades galegas e a
propia Xunta de Galiza.
Os primeiros actos serán
senllas mesas redondas ao redor das diversas facetas da
obra de Isaac Díaz Pardo. Na
primeira, o 9 de febreiro, estarán Manuel Aznar Soler, Xosé
Neira Vilas e Camilo Díaz, coordinados por Xosé Luís Axeitos. Na segunda participarán
Fermín Bouza, Andrés Varela e
Fernando Salgado baixo a co-

cer realidade a digna homenaxes a quen tantos merecementos atesoura”. Os que queiran
colaborar, pódeno facer na
conta 00720188900000102028
do Banco Pastor Ag 3 de Ferrol
co epígrafe “Fuco Buxán-Homenaxe a Isaac Díaz Pardo”.
Esforzo e talento

Isaac Díaz Pardo.

ordinación de Euloxio Ruibal.
Ao tempo, o Centro Cultural ‘Gonzalo Torrente Ballester’ acolle durante todo o mes
de febreiro unha exposición
antolóxica da traxectoria do
homenaxeado. Editarase un libro conmemorativo con parte
da obra exposta, os textos dos
relatores das mesas redondas e
unha ampla fotobiografía.
O acto central da homenaxe
terá lugar o 2 de marzo no Teatro Jofre, cun espectáculo que a
propia asociación define como
“político, poético e musical”.

Na realización do acto participarán os escritores José Viale
Moutinho, Xosé Leira, Eva Veiga, Salvador García Bodaño,
Rosa Méndez e Laura Landeira.
A asociación, asemade, iniciou unha ampla campaña de
sinaturas para solicitar do Ministerio de Traballo a concesión a Isaac Díaz Pardo da Medalla ao Mérito no Traballo na
súa categoría de ouro. Tamén a
propia asociación chama a todos aqueles interesados a ingresar a axuda económica que
consideren oportuna para “fa-

Isaac Díaz Pardo é exemplo vivente de esforzo e talento. Nacido no 1920 en Santiago, só con
15 anos viviu dous eventos diferentes pero que habían marcalo.
Deseñou algúns cartaces para a
campaña a prol do Estatuto e só
unhas semanas despois tivo que
agocharse para que os sublevados fascistas non o detivesen. O
seu pai, o tamén pintor Camilo
Díaz Baliño, foi asasinado nos
primeiros días de golpe.
Despois da guerra consegue
acabar os seus estudos de Belas
Artes e expón a súa obra en Galiza, Catalunya, Madrid e incluso Inglaterra e Arxentina. A súa
faceta artística uniuno a outros
galeguistas, caso de Luís Seoane, con quen fundaría o Laboratorio de Formas de Galicia, que
sería ventre do Museo ‘Carlos
Maside’, Ediciós do Castro, o
Laboratorio de Industria e Comunicación, o Instituto Galego
da Información e as Cerámicas
de Sargadelos.♦
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Debutante
Simeón Pantín inventor da liberdade, de Maxi Olarriaga,
conta a historia dun mundo
afastado onde reinan mulleres
escollidas
polo destino
por naceren
cunha estrela
na testa. Mais
no tempo da
raíña
Dalmacia nace
un varón,
Simeón Pantín,
que coa súa estreliña na fronte vai revolucionar a paz naquelas terras. Debú como narrador do escritor
noiés de 59 anos. Edita Toxosoutos.♦

De vaqueiros,
hippys e amores solidarios
Tres historias para a mocidade
Títulos: A morriña das balas / A cova das va-

cas mortas / Cartas de amor.
Autores: Xosé Díaz Díaz / Jaureguizar /
Fran Alonso.
Edita: Xerais.

No panorama da actual narrativa
a aparición dun western, atento
ás convencións xenéricas, é un
feito noticiábel. Un western coas
súas 105 páxinas, con bandidos,
con indios feroces, fortes e soldados salvadores, con protagonista que loita por deixar malas
andanzas e acadar o amor dunha
linda moza (que evoluciona, sorpresivamente, de rapaza pudorosa a moza desenvolta), con dilixencias e sheriffs, unha xeografía inhóspita… e tiros, por suposto, accións arriscadas. A noveliña de Xosé Díaz Díaz (Lugo,
1980), finalista do I Premio Fundación Caixa Galicia, quere iso,
ser unha típica novela do oeste,
con acción típica e protagonistas
típicos. E onde dicimos típicos
pode, e debe, lerse tópicos. Hai,
si, dous aspectos, nos que se quixo innovar un algo, e que renxen
un tanto. As personaxes, con seren moi típicas, observan comportamentos non de todo acordes
co canon, quíxose que as personaxes se comportasen como persoas normais (relativizando no
posíbel o adxectivo, necesariamente) alonxándose así, unha
chisca, da novela quiosqueira e
do agardábel. O segundo aspecto
radica no narrador, que é un narrador particularizado, que emprega unha fraseoloxía moi nosa,
ocorrente (por suposto) mais non
pregada á ironía perralleira, un
narrador con vontade de estilo,
estilo que se revela como propio.
Engádase que non contén happy
end, e pouco máis hai que dicir;
un par de horiñas de lectura entretida para os amantes do xénero; por fin un western canónico.
Lémbrese que a noveliña de
Xosé Díaz Díaz resultou finalista dun premio, e imos comentar
o título galardonado con ese primeiro Caixa Galicia de Literatura Xuvenil, A Cova das Vacas
Mortas, do que é autor o xornalista Santiago Jaureguizar, que
valora especialmente este tipo de
narrativa, no que xa nos deixou
títulos como Todo a cen (1995),
A rutina corsaria (1998), Salitre
(1999) e Balea morta ou lancha
a pique! (2002). Á comuna de
Foxo (Negueira de Muñiz) chega o avó de Xoel, enfermo de
Alzheimer que xa non se vale e
vai alterar por completo a traxectoria do rapaz, farto da vida que
leva, cunha nai, de orixe alemá
que parece non ter ningún sentido da responsabilidade, vida
desprovista de calquera das comodidades da sociedade consumista. Trátase dun antigo colaborador da xenial cineasta Leni

Risadas

Fran Alonso e Jaureguizar.

Riefenstahl, polémica porque foi
acusada de colaborar co réxime
de Hitler, ou polo menos de permanecer impasíbel ante as matanzas dos nazis. Colaborador e
rendido admirador, con el chega
un pasado con moitas sombras e
dá pé á introdución de temáticas
moi acaídas para o debate nas
aulas, como o valor do compromiso coa sociedade e coa xustiza
histórica fronte ao frío e indiferente profesionalismo, ou a presenza dos nazis na Galiza (lean o
libro de Eduardo Rolland, Galicia en guerra, por favor). A pena
é que nas aulas deste país case
sempre se le por ler e poucas veces se debate sobre o que se le. E
non son só estes dous temas os
que, con habilidade e nada forzados, introduce Jaureguizar, aínda
que seguramente sexan os máis
espiñentos. Antes, as diferenzas
xeneracionais xa foran apunta-

das e nunca van ser abandonadas; o mesmo que a contraposición entre sociedade consumista
e a hippy (por certo que os valores hippys brillan pola súa ausencia); mais tamén está aí a importancia do amor (tamén chega
unha rapaza, tamén hai historia
de amores difíciles) sobre calquera outra cousa; e é tema de
non perder o valor, o sentido da
propiedade.
Infortunadamente, o narrador resulta pouco eficiente, o
seu discurso é problemático
por desleixado. Porque en ocasións non é doado saber a quen
se refire, confunde unhas personaxes con outras ou permite
que de repente unha apareza
guiando unha besta que liñas
antes guiaba outra. Sen entrarmos a comentar aspectos e tipo
gramátical e léxico.
Cartas de amor de Fran

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

1. GALICIA EN GUERRA.
Eduardo Rolland.
Xerais.

2. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

2. GUERRA CIVIL E
LITERATURA.
Xesús Alonso Montero.
Xerais.

3. ARTHUR E GEORGE.
Julian Barnes.
Rinoceronte.
4. O PERFUME.
Patrick Süskind.
Sotelo Blanco.
5. A MEDICIÓN DO MUNDO.
Daniel Kehlmann.
Galaxia.

3. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.
Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.
4. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FCO. RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.
5. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.
D. Pereira & E. Fernández.
A Nosa Terra.

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

Alonso, pola súa parte, contén o
que indica: cartas de amor.
Mais, xa o aclara o autor en palabras preliminares, non son un
puro exercicio de lirismo que se
esgote en si mesmo, a compoñente social, de sensibilidade,
estudo e denuncia demandando
solidariedade, é moi importante.
Trátase de historias de amor vividas en circunstancias de extrema dificultade, tales como a
emigración, a guerra, o primeiro
franquismo, a violencia, a presión social ou a integración. Estas dúas cousas confiren ao libro máis variedade e riqueza temáticas do que o título podía facer sospeitar –dígase tamén que
alternan a carta en papel con algunhas ocasións de correo electrónico, porén, formalmente
non se establece diferenza ningunha. O espazo dunha carta
abóndalle a Fran Alonso para
dar conta de intensas historias
de amor nas que a sensiblería
barata, o sentimentalismo trasnoitado non teñen cabida, nin se
entendería no marco de circunstancias vitais complexas nas
que se desenvolven. Fran Alonso reivindica o xénero epistolar
cunhas historias nas que, como
dixemos, a vida externa e a vida
internan camiñan de mans
dadas; historias narradas con
sinxeleza, que emocionan e
conmocionan, nas que sabe xogar coa identidade do emisor,
revélaa cando xa a carencia deste dato creou tensión, pois resulta trascendente o seu coñecemento para saber en que termos
se establece a relación amorosa.
Cartas escritas por mulleres de
hoxe (Sahara, Cabo Verde, Saraievo, Filipinas, Iraq, Vigo,
Lugo, Uruguai) ás que Fran
Alonso presta voz, nun título
que emocionará e fará reflexionar a moitos mozos e mozas.
Eles non adoitan gustar de requilorios e Cartas de amor interésaos desde a primeira liña.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Kalandraka publica 28
historias para rir, de Ursula
Wölfel, con
ilustracións de
João Vaz de
Carvalho. A autora recupera
con esta entrega
a serie que
iniciara 27 historias para tomar
a sopa, coa que
comparte atmosfera entre absurda e cotiá. Literatura pensada para rapaces
mais tamén para adultos.♦

Soutelo
O detective californiano de ascendencia galega Frank Soutelo volve á faena. Desta
volta para inmiscirse nunha trama na
que se mesturan magnates
de Hollywood,
snuff movies e
outras
escuridades.
Luar no
inferno é a
segunda novela policial de
Miguel Anxo Fernández,
outravolta ambientada nos EE
UU, ao igual que Un nicho
para Marilyn. Edita
Galaxia.♦

Reigosa
Carlos G. Reigosa ten dupla
novidade nas librarías. Por unha banda, edítase agora un estudo
académico
sobre a súa
obra, Carlos
G. Reigosa.
Paixón por
saber e arte de
contar, de Anxo Basanta.
Pola outra,
aparece Pepa A
Loba,
achegamento literario ao mito da
bandoleira galega
da que persiste
unha estendida
lenda. O autor
mestura realidade e ficción
nesta novela de aventuras.
Ambas as obras edítaas
Xerais.♦

Nº 1.251
Do 11 ao 17 de xaneiro do 2007
Ano XXX

Villares radiografía a Otero Pedrayo
O historiador analiza as raíces ideolóxicas do autor de Arredor de si
Título: Fuga e retorno de Adrián Solovio.

Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista.
Autor: Ramón Villares Paz.
Edita: Real Academia Galega.

Este libro recolle o discurso de
recepción na Academia Galega
de Ramón Villares, discurso lido
o pasado 24 de novembro e respostado por Víctor F. Freixanes.
Mais o presente é algo máis que
un discurso ad hoc, trátase dun
verdadeiro traballo de investigación histórica e mesmo literaria,
aínda que Villares diga un- Estamos,
ha e outra vez
que non quere xa que logo,
meterse neses perante
últimos lerios. un dos máis
Unha investi- grandes
gación non só traballos
sobre a obra en que se
que está cen- teñen
trada o discurso –a novela escrito
Arredor de si–, sobre Otero
senón sobre a Pedrayo
figura intelectual de Ramón Otero Pedrayo.
Nas máis de cen páxinas deste traballo, Villares analiza polo
miúdo as diversas partes da novela e vainas correspondendo
con momentos vitais e intelectuais de Otero, ao tempo que vai
comparando a súa figura con outros intelectuais (españois, franceses, cataláns, galegos...) que
percorreron un camiño, senón
igual, case paralelo ao de Trasalba. Neste traballo, capítulo a capítulo, Villares descubre as bases
intelectuais e vitais de Adrián
Solovio (de Otero), en principio,
un romántico, logo a influencia
que sufre de diversos escritores
franceses, a maior, de Maurice
Barrès, de quen é a famosa, e perigosa, frase de que a patria son a
“Terra e os mortos”. Barrès comezou como anarquista intelectual e acabou como ideólogo da
dereita máis extrema francesa, a
carón de Charles Maurras (líder
da extrema dereita francesa de
entreguerras, “Action Française”), outra das influencias que
se notan en Otero e en moitos
nacionalistas, tanto galegos co-

Ramón Otero Pedrayo e Ramón Villares Paz.

mo cataláns de antes de 1936.
Alén destas, outra importante sería a de Henri Bergson –aquí, talvez, a discusión debería ampliarse, xa que o intuicionismo (sic)
oterián quizais veña de máis lonxe, dos románticos alemáns, sobretodo do anti-kantiano, como
o escritor galego, Haman, o Mago do Norte (véxase as páxinas
que lle dedica Albert Béguin en
L’Âme romantique et le rêve e o
excelente libro que sobre este
personaxe, que non era precisamente un reaccionario, escribiu
Isaah Berlin). Con todo e ser moi
fonda a influencia de Barrès, Villares avisa doutras influencias
máis profundas: Chateaubriand,
Goethe, Stendhal e Baudelaire.
E as influencias a contrario (a
Institución libre de enseñanza, os
xesuítas, etc.)
Villares, pouco a pouco, sen
sobresaltos, con gran profundidade de visión e sen deixar nada ao
acaso, vai introducindo ao lector
tanto en Solovio como en quen é
seu alter ego, Otero Pedrayo. A
partir doutras obras do escritor
galego, como da súa correspondencia privada, e de escritores
contemporáneos ou non que amaba, e de artigos e ensaios, entre

outros, de Risco, traza o camiño
vital e intelectual de Adrián Solovio, que quería ser profesor ou
funcionario e acaba como intelectual galeguista; e aquel que se
buscaba en Madrid ou en París e
Berlín, acaba encontrando o que
procura no retorno á patria. A Patria de Solovio, é, como a de
Barrès, a da Terra e os Mortos. Os
familiares mortos, a terra onde
naceu. Mais, con todo, como deixa entrever Villares, e a pesar de
que Otero pode entrar dentro da
categoría dos anti-lumières, é dicir, dunha tradición de pensamento que non nega, aínda que algún
si o fai, “aquela raíz intelectual
como por teren seguido camiños
diferentes”, acho que tamén se
pode situar nesa tendencia que
Antoine Compagnon chamou
non hai moito os “anti-modernos” ou contra-modernos”. E se
os escritores que conforman esa
tradición poden seren algúns considerados como “reaccionarios”,
a súa figura é “máis plural e complexa do que aparenta. A obra toda de Otero é unha boa proba desta complexidade”. Os antimodernos identificánse co elitismo e
abren proceso á democracia
–cousa que Villares subliña no es-

critor galego–, mais nunca dan o
salto, é dicir, nunca se rebelan
contra ela, por tolerancia, ás máis
das veces, ou por debilidade.
Pluralidade e complexidade
que veñen dadas polas outras influencias. En Otero, Rousseau,
de acordo que é un Rousseau
poeta que o de Trasalba contrapón, en certa maneira á maneira
de Chateaubriand, ao Rousseau
autor d’O Contrato social; ou a
influencia dun Stendhal, quen
intentou reorientar o romantismo cara á innovación non só literaria, senón tamén política, de
maneira que romántico e liberal
non fosen antitéticos. Como di
Villares, antes que a Barrès,
Otero prefire encomendarse a
Chateaubriand ou Stendhal.
Por outra parte, mentres
Barrès e a “Action française”
(cabe non esquecer que Maurras,
por exemplo, era anti-romántico
furibundo) están contra o individualismo, contra a individualidade, Otero non, como demostra
Villares. Na esteira de Spinoza
de cuxa pegada se avisa desde o
inicio, o de Trasalba, ten a individualidade, en certa maneira,
como unha forza explosiva non
subsumíbel no xeral. Unha indi-

vidualidade que Otero, xa dentro
dunha comunidade (o galeguismo), quere legar, eis as páxinas
que dedica Villares a Devalar e
ao personaxe Martiño Dumbría.
Estamos, xa que logo, perante un dos máis grandes traballos
que se teñen escrito sobre Otero
Pedrayo, sobre Arredor de si, e
aínda que a meditación sobre unha obra en diferentes niveis de
lecturas –o que realiza de maneira extraordinaria Villares– fai
ilusoria a pretensión de esgotar
un só dos textos do autor estudado, neste caso Otero, achámonos
perante o gran texto sobre a novela de Otero. En certo sentido,
parecera que o autor se propuxera realizar a pretensión de Benjamin: como se encontra unha
obra na sociedade dentro dunhas
relacións de produción determinadas. Mágoa que Villares non
subliñase máis o aspecto dandy
de Otero. Mais esperemos que o
faga noutro momento coa mesma sabedoría e a mesma brillantez que nesta exemplar Fuga e
retorno de Adrián Solovio. Sobre
a educación sentimental dun intelectual galeguista.♦
X.G.G.

Yolanda López, emoción e desorde
Título: Obertura sen heroe.
Autora: Yolanda López López.
Edita: Follas Novas. Libros da Frouma.

A lembrar a soidade e a ausencia e perfilar o lamento e a
frustración, Yolanda López López, en Obertura sen heroe, I
Premio de Poesía Antón Tovar,
tenta dotar a palabra de tremor
e intensidade, dun contorno
sensíbel e vertixe e paixón:

sombrío desacou- A voz de Yolanda
soidade –a identigo ou disonante López adoito
dade rompéndose
torrente de de- non define
no verso–, o insnuncias mergu- a figura e o ritmo
tante e a sensación –Es ti vento
llado na desorde
quen me fala,/ o
e a emoción, a
que me cobre na noite,/ nas auaudacia da voz e o aire rebelde
gas,/ o que esvara suave arrefican diluídos en sons dislocador do cabelo/ cando,/ rebelándos, versos enfeitados e opacas
dose,/ achegándose á pupila
imaxes que ocultan a pegada
salgada–, outras, a palabra, aida dor, a decepción e a ternura.
rada e estéril, non é quen de
Ás veces do son abrolla a

amosar a fustración –O sangue
insubmiso non se detén/ nas
trincheiras porcallentas/ disfrazadas pola maquillaxe maquinada/ de máquinas visguentas,
de metralla que estoupa–, ou fica no árido esbozo –no océano
brioso e denodado–, na imaxe
inerte e na reiterada efusión.
Memoria da aldraxe e da
melancolía á procura da intuición e o segredo, a voz de Ló-

pez López adoito non define a
figura e o ritmo: escuro lance
formal que devén acumulación
da xesticulación afectada e do
ademán máis ou menos singular
ou florido, ese sopro constante
de tristeza e de ausencia a miúdo non acada o perfil idóneo da
imaxe e do son e fica no ton excesivo e na sensación ritual.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Ánxela Bugallo
‘Investir en cultura é bo se hai contidos’
XAN CARBALLA

No derradeiro pleno parlamentario de 2006, a conselleira de cultura Ánxela Bugallo, apresentou o plano de usos definitivo da Cidade da Cultura, un proxecto nacido en 1999, que triplicou os seus gastos e que recibiu o novo goberno da Xunta, con todos os contratos de adxudicación pechados, varios deles asinados polo anterior goberno en funcións. Despois dun período de negociacións e paralización de obras e logo dun proceso de participación e debate con
centos de axentes culturais a Cidade da Cultura reiniciará as obras sabendo xa para que serán utilizados os edificios.
Da reformulación que vosteA primeira rendibilidade era
de expuxo no parlamento hai
utilizalo para todas aquelas finaliquen insisten en que é mandades que eran necesarias para
ter o mesmo proxecto do PP.
unha nova política cultural que esDos seis edificios só dous
tabamos preparando. Catro dos
usos permanecen e mesmo así
edificios cobren ocos, por exemcon diferente desenvolvemento.
plo o Centro de Documentación
Un é do museo, que si existía e
vai ser cabeceira do sistema bique xa dixemos que era o único
bliográfico e documental do país.
que contaba cun proxecto elaComo calquera cultura normalizaborado á nosa chegada, e o ouda nós precisamos deses instrutro o da biblioteca, que nós conmentos nacionais, sexa unha bivertemos en cabeceira do noso
blioteca, un arquivo e un museo.
sistema biblioteDaquela cumpren
cario. A biblioteunha finalidade
on serven
ca terá carácter
programática que
nacional, porque
nós tiñamos. Iso
ademais o edifi- os edificios
ademais dalle un
cio xa estaba sen contidos.
senso final ás redes
concibido para
galegas de musecontela. Eses son Por iso lle
os, de bibliotecas e
os únicos usos
de arquivos, que
preguntamos
que permanecen,
precisan unha cao resto mudan.
beceira que sexa a
O PP deixa- aos axentes culturais que dite normas e
ra planificado polas súas
serva de referente.
todos os usos?
No caso da BiblioHabía unha demandas”
teca Nacional é a
liña escrita e un
que ten o catálogo
título para cada
único de todas as
edificio. Daquel
bibliotecas, dedínon proxecto elicase á formación e
mínanse o Teatro
serve de referenda Música, o Mucia. A idea básica
seo de Novas Tecnoloxías, a Heque varía a rendibilidade é que
meroteca e a finalidade que ía
usamos esas infraestruturas para
ter Servizos Centrais e que nós
levar adiante proxectos que a nosa
convertemos agora en centro de
cultura e o noso país precisaban,
Investigación. Como digo eran
por exemplo a creación dun Arapenas denominacións sen doquivo da Administración que non
cumentación que acompañase
existía e que inexorabelmente haun verdadeiro proxecto cultural.
bía que facer. A rendibilidade tamén ten que vir a través dun conRendabilidade ou
trol moi claro de todo o tema concemiterio de cartos
tractual e cun modelo de xestión
que mediante fundacións permita
Algúns dos proxectos procea entrada de financiamento privaden do debate con organisdo e moita axilidade de funcionamos e axentes culturais desmento. Aparte de que incluímos
tes meses pasados?
usos que teñen a súa propia posiAsí como a Biblioteca e o Arbilidade de autofinanciamento.
quivo proceden, no seu proxecto
Cales porque as infraesmáis desenvolvido, dos informes
truturas culturais non se
do Consello da Cultura ou o do
pensan como parques temátiMuseo polo realizado polo Mucos con conta de resultados?
seo do Pobo Galego, outros cenO Museo ou o Arquivo non
tros, como o Escenario Obradoiteñen un rendemento económico
ro, proceden do que directamenautosuficiente, pero teno no sentite nos solicitou o noso tecido culdo de que é algo necesario dentro
tural cando se estableceu un produn sistema bibliotecario e fai
ceso de consulta e participación.
avanzar a normalización da nosa
Repito que falamos sempre de
cultura, pero noutros edificio si se
cubrir necesidades demandadas
pensa que teñan unha capacidade
ou que se precisaban.
de autofinanciamento moi elevaComo facer que o compledos, por exemplo o centro de inxo teña uns mínimos de renvestigación que ofrecerá servizos
dibilidade e non sexa un ceexternos. A viabilidade económimiterio de cartos públicos?
ca de complexos desta caste está
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terán os edificios da Cidade
moi estudada, aínda que sabemos
da Cultura?
que a repercusión socioeconómiO que fixemos foi crear un
ca dun elemento cultural non só
proxecto con tres unidades, e case pode medir polas entradas de
da unha delas ocupan dous edifipúblico senón por todo o que xira
cios. A primeira unidade é o
arredor. Estamos nunha cidade,
Centro de Documentación, que
Compostela, que se desenvolveu
ocupa a Biblioteca e o Arquivo
arredor dun elemento cultural punacionais, que ademais do que
ro e duro. A Cidade da Cultura ten
xa expliquei inque servir de mocluirán servizos
tor económico, reonseguimos
que precisábaferente dun turismos, como Fotomo cultural de caa
participación
teca, Mapoteca,
lidade. Investir en
Videoteca e Focultura é facelo en de máis
noteca. A segunda
educación e en deunidade é a adicasenvolvemento de catrocentas
da ao Patrimonio.
social dun país. E
persoas,
que
Recentemente
non hai sociedade
asinamos un conavanzada que non
traballaron
moito
e
venio co Ministegaste estratexicario de Educación
mente en cultura, gran parte das
e Ciencia para a
e os réditos non
creación dun cendeben ser só eco- súas suxerencias
tro de investiganómicos, tamén
están
agora
na
ción sobre tecnode valores e de
loxía de patrimoprogreso.
formulación que
nio; fixémolo porO debate naque temos equiceu logo da presentamos
pas de traballo
morte política
no
parlamento”
moi importantes
de Fraga e entre
que nos permitia batería de arrán facer un lugar
gumentos utilide referencia, a maiores de que
zados hai algúns que lembran
Galiza conta cun dos patrimoos que nos anos do debate aunios de meirande riqueza de Eutonómico dicían que a autoropa. O centro fará investigación
nomía era cara e unha duplie tamén tecnoloxía aplicada, secación administrativa.
xa a catalogación, a restauración
Investir en cultura é bo pero
ou a conservación do patrimohai que facelo en cultura non en
nio; servirá para a nosa adminisedificios sen contidos. Por iso
tración e para todas as que teñen
había que preguntarlle aos axencompetencias patrimoniais, e tates culturais polas súas demanmén para o empresariado. Será
das. Á nosa chegada ao goberno
un centro que irá no que antes se
había máis de 100 millóns de euchamaba edificio de Servizos
ros gastados e nós non estamos
Centrais que agora desaparece
para botalos ao lixo. Naquel mocomo tal porque cada un dos edimento o único valor que había
ficios terá as súas propias oficiera o arquitectónico e o único
nas. Este centro de investigación
sentido era rematalos dándolle
pode aspirar a financiarse a si
unha utilidade consensuada. No
propio na medida que será remecanismo de participación que
ferente no estado porque non hai
puxemos en marcha implicamos
outro das mesmas caracterísa máis de catrocentas persoas,
ticas. Xunto ao centro de investitraballaron moito e grande parte
gación nesta unidade vai o mudas súas suxerencias están agora
seo, que vai ser un trinque de
na nova formulación que presenGaliza, da súa historia, da súa
tamos no parlamento.
proxección ao futuro, de todos
os nosos museos e tamén da inPrograma de usos
vestigación que se faga nese novo centro adicado ao patrimonio.
Cales son usos definitivos que

‘C

A terceira das unidades estará
adicada á creación e a exhibición.
A xente que consultamos pedía
este centro de creación, que nós
bautizamos como Escenario
Obradoiro. Será centro de recursos para artes visuais, escénicas e
musicais e ao tempo terá aulas de
formación e varios escenarios
polivalentes para exhibir as creacións. O Escenario Obradoiro estará en relación co Centro de Arte Internacional que através dunha serie de concertos cun número
reducido de grandes organismos
procurará introducirnos nun circuíto de exposicións temporais
de grande magnitude e, daquela,
hanos servir de intercambio con
outras culturas. Finalmente queda un elemento que para nós será
prioritario, concebido como espazo lúdico para nenos e nenas;
será un museo para esas idades
que contará con obradoiros de
creación artística, un pequeno escenario, para traballar o lecer e a
educación en valores.
Todo isto significa que vai
haber que dotalos de moito
persoal novo ou amalgámase
con cousas xa feitas?
Hai unha mistura, porque a
biblioteca ten unha grande ósmose co Centro Superior Bibliográfico que trasvasa os seus
fondos e persoal á Biblioteca
Nacional. Así sucederá con outros usos, por exemplo o Centro
de Investigación dotarase en colaboración coas tres Universidades e o CSIC. O resto son elementos novos con persoal novo.
Até onde vai chegar a colaboración con entidades privadas?
Consiste en incorporala nas
diferentes fundacións por cada
uso que se van vincular ao tronco central da Fundación Cidade
da Cultura, que é encargada de
facer toda a coordenación. En
moitas cuestións a experiencia
de mercado dinos que vai ser
doado achegar recursos privados e mecenádegos.
Cal é o calendario de
aperturas previsto?
En 2009 poranse en marcha
os catro edificios actuais e despois será en 2012/2013 que estará todo o complexo rematado.♦

‘O gasto en cultura é doado de criticar, pero
a cultura é un índice de desenvolvemento’
O comezo de todo este complexo do Monte Gaiás é de 1999 e
daquela o BNG rexeitou o proxecto. Costa asumir un proxecto no que non acreditaban?
Desde o principio dixemos
que non era un proxecto noso,
pero ao chegarmos ao goberno
atopámonos xa cunha realidade
moi consolidada: catro edificios
construídos e outros máis contratados. Daquela o que tiñamos
que facer era dotalos dun proxecto cultural que servise para
darlles unha finalidade e que,
pola súa dimensión, tiña que ser
necesariamente ambicioso.
Daquela, no BNG hoxe é
unánime o apoio a esta nova
formulación?
Si porque non hai variación
da nosa posición. No seu mo-

mento, en 1999, falamos de
que se estaba a facer un complexo arquitectónico sen proxecto cultural e ademais dixemos que se facía de costas á
participación do mundo da
cultura e sen sabermos para
que se gastaban tantos cartos.
Neste ano e medio fixemos,
desde a participación, que teña
unha verdadeira utilidade. Xa
o dixen no parlamento, con
cen millóns de euros gastados
e outros varios centos contratados a opción era ou pagar indemnizacións millonarias ou
convertelo nun artefacto útil,
tamén, para a proxección internacional da nosa cultura, que
tamén se pode vender fóra e
actuar de elemento de atracción. Cremos niso porque a

cultura galega é unha marca do
país na que creemos e a Cidade da Cultura será unha plataforma e un trinque.
Pareceu que todas as pauliñas caían sobre a súa consellería, había unanimidade
nesta cuestión no goberno?
Na Fundación Cidade da
Cultura están presentes a consellaría de Economía e a de Cultura, que veñen traballando man
con man desde o comezo, eles
máis no modelo de xestión e
nós no cultural. A partir das nosas decisións é un proxecto de
todo o goberno galego. É fácil
criticar os gastos en cultura pero todos debemos comprender
que o que un país inviste na súa
cultura é un índice fundamental
do seu desenvolvemento.♦

Brad Pitt e Cate Blanchett nun fotograma da película.

Ensaio sobre
a incomunicación
González Iñárritu pescuda
na soidade en Babel
Dirección: Alejandro González Iñárritu.
Guión: Guillermo Arriaga.
Intérpretes: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael

García Bernal, Adriana Barraza, Kôji Yakusho e Rinko Kikuchi.

Tras Amores perros e 21 gramos, Alejandro González Iñárritu sérvenos na súa terceira película unha crúa historia multiétnica a catro bandas, en puntos
dispares do planeta, e co trasfondo da paranoia terrorista orixinada nos Estados Unidos froito do
11-S. Sen chegar ao extremo dos
dous citados, Babel é un filme
dotado dun discurso novamente
fragmentado (non confundir con
errático), onde se deconstrúen
unha serie de historias paralelas
que van tomando sentido ao longo do filme para finalmente
agromarse nun todo onde cada
unha das pezas encaixa no seu
lugar. Como fío condutor, e contando como precedente a Michael Mann e o seu
Wínchester 73
(filme impres- Hai que
cindíbel onde o recoñecerlle
devir dun rifle a González
conforma
o Iñárritu
fresco do que valentía
foi o xénero ao afrontar
western ameri- este
cano), atopamos de novo ambicioso
unha arma, ele- e mastomento de unión dóntico
do Terceiro co proxecto.
Primeiro Mundo, orixe da espiral de violencia e punto que por fin consegue
aúnar o resto a historia aparentemente máis deslavazada do conxunto, a sita no Xapón.
Pero independentemente da
diferenza de culturas, idiomas ou
idades, os temas que o filme trata son universais, así como comúns na traxectoria do seu director: soidade, incomunicación, incomprensión, perda do ser querido, eclosión do núcleo familiar,
insolidariedade, cruzamento de
culturas... E no centro de todo

iso, un accidente casual como
fonte de cambio drástico, o destino como forza caprichosa e ineludíbel disposta a alterar a vida
dos seres humanos, simples e
impotentes bonecos dun xogo de
azar onde o espellismo de equilibrio amosa a súa fraxilidade. Os
protagonistas de Babel son personaxes erráticos nas súas propias vidas, a mestura de razas
que amosa o filme e a conseguinte dificultade de comunicación entre elas revélanos finalmente que a incomunicación
máis acentuada pode darse en realidade con aqueles a quen temos
máis perto e máis queremos.
Hai que recoñecerlle a González Iñárritu a súa valentía ao
afrontar este ambicioso e mastodónico proxecto, onde combina
estrelas hollywoodienses (Brad
Pitt, Cate Blanchett, Gael García
Bernal) que aceptaron embarcarse no proxecto, con outros
non tan coñecidos (estupenda
Adriana Barraza ou o novo descubrimento, canda menos en
Occidente, Rinko Kikuchi), así
como actores non profesionais,
caso dos habitantes de Marrocos, que lle dan frescura e veracidade ao filme. Unha veracidade apoiada polo naturalismo da
posta en escena e subliñada polo
emprego da cámara ao ombreiro, que consegue unhas imaxes
crúas pero non desprovistas dun
particular lirismo.
E para ser xustos, hai que
admitir que non todo é tremendismo nestas historias. González Iñárritu deixa unha pequena
porta para a esperanza final,
unha oportunidade á reconciliación familiar, á superación
dos conflitos que está en man
de cada cal, a identificación de
problemas nunha sociedade
globalizada que non fai se nón
acentuar as diferenzas.
A principal pregunta é cómo,
tras ter chegado a este punto, será o seguinte filme do director.♦
SABELA PILLADO
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Hannah Wilke, a guerreira que non se resigna
Arte feminista no Artium
Título: Hannah Wilke. Exchange Values.
Lugar: Artium, Vitoria-Gasteiz.
Datas: Até o 14 de xaneiro do 2007.

Exchange Values, o título da exposición, pode significar ou ben,
un imperativo: “muda valores”,
ou ben: “valores de cambio”, e
ese Exchange Values escribiuno
en 1978 Hannah Wilke (Nova
York, 1940- Houston, 1993) nun
cartaz coa fotografía dela subida a
un compresor de aire e só vestida
cunhas sandalias de tacón e levando en cada
man unha pis- Wilke é
tola de xoguete. a gran
Velaí unha muller ben fermo- pioneira
sa, rufa e intré- da arte
pida a apreixar feminista,
coa súa beleza a primeira
o machismo e en construír
as inxustizas. unha
Claro que ima- iconografía
xes como esta
da Wilke non de vaxinas
llo puxeron na- que habería
da doado á ar- de dignificar
tista, pois as sú- e enxalzar
as compañeiras o sexo
de loita femi- feminino
nista non enten- nunha orde
dían a esa muller glamourosa cultural
que se autorre- fálica por
trataba núa e definición.
espléndida ou
que, mesmo se
facía acompañar dos seus amantes varóns. Lucy Lippard, a teórica e ideóloga da arte feminista daqueles anos setenta recoñecía pasado o tempo: “Arrufábase sen
cesar en público. Eu encontrábame na miña época das botas militares. Aquelo non me atraía moito”. Daquela, Lippard viroulle as
costas a artista e a muller e, dalgún xeito, con ela o resto das artistas coetáneas. Non é de estrañar, pois, que Wilke respondese
en 1977 cun
cartaz onde bai- Os seus
xo un retrato corpos e os
dela podíase
ler: “Marxismo seus sexos
e arte. Coidado invadían
co fascismo fe- todo:
minista”. Ai! os corpos,
As penurias das as arquitecrivalidades e turas,
desencontros as paisaxes.
dos coetáneos!
Porque naqueles anos o trono
mediático e crítico ostentábao
Judy Chicago (que contaba coa
beizón da Lippard) a que erixiron
na matriarca dunha arte que facía
das vaxinas o santo e sinal da revolución iconográfica feminista.
E iso todo, malia que na actualidade Wilke é considerada como
a gran pioneira da arte feminista,
a primeira en construír unha iconografía de vaxinas que habería
de dignificar e enxalzar o sexo feminino nunha orde cultural fálica
por definición.
Agora, ollen cara a esas va-

New York Public Library (1974). Á dereita, So Help Me Hannah (vista parcial),
1978-1984, autorretratos en performances.

xinas en cerámica feitas coa terra-nai que Hannah realizaba de
xeito amoroso coas súas mans, e
decátense en como revolve sobre sí mesma a esa terra húmida
para facer uns labios que teñen a
súa orixe neses outros labios que
se debuxan na boca das xerras e
que a artista tinxe de cores, que
estra no chan en ringleiras, e que
fai tamén en látex e en chicle.
“A miña preocupación –dicía
Wilke– ten que ver coa palabra
traducida a forma [...] con crear
unha imaxe positiva que borre
os prexuízos de agresión e temor
asociados coas connotacións negativas de “cona”, de “buraco”.
Certo que son obras abstractas, expresionistas, xestuais
e que obrigan o espectador/a a
facer un exercizo de contextualización e de recoñecemento, e
a ese descoñecemento contribuirá seguramente o feito de
que ese público principia por
non estar afeito a que as formas
xenitais da muller sexan material esculturábel, tridimensionábel. Sen dúbida, non habería

de pasar o mesmo co falo...
Daquela, vaxinas e autorretratos son o núcleo da obra da
artista e os que dan lugar as súas obras máis coñecidas e exitosas, aquelas nas que se funden
ambas: uns autorretratos onde o
seu corpo se cubre de minúsculas vaxinas de chicle, que semellan escarificacións, ou estigmas, ou saetas... Hannah Wilke
a transformar a realidade e o
propio corpo e a construír un
mundo de mulleres, unha arte
onde as mulleres sexan activas
axentes de vida e transformación cultural e política onde e os
seus corpos e os seus sexos invadan todo: os corpos, as arquitecturas, as paisaxes (esas pequeniñas vaxinas de chicle pegaraas
tamén, por exemplo, sobre postais de edificios).
■

FERIDA

PERO NON VENCIDA

Na ampla mostra que lle adica o
Artium podemos ir percorrendo,
emocionados, os episodios desa

Intra venus Series # 4, July 26 and February 19 (1992). Díptico fotográfico (doente).

obra que está marcada pola súa
propia biografía. Logo, veñen os
retratos que se fai coa súa nai doente de cancro e, xa nas finais, as
fotografías de gran formato dunha Hannah Wilke á que xa non
recoñecemos se non fosen pola
profundidade deses ollos negros,

ou por esa sombra dunha melena
que foi un tempo coqueta. Hannah Wilke é agora ela mesma a
doente de cancro e, entón, segue
a amosar o poderío do seu corpo
de muller, a forza do seu espírito
de femia. Malia que, agora, é un
corpo gordo, inchado pola medicación, marcado polas vendas e
os apósitos, cercenado polas cicatrices e atravesado de agullas
non deixa de resultar un corpo
glorioso porque non se agocha,
nin se teme. Son fotografías en
cor e en primeiro plano, só co
corpo da artista que segue a mostrarse completamente espida, ferida pero non vencida, porque segue a enfrontarse á cámara e porque segue sendo no fondo o mesmo corpo daquela guerreira coa
que comezamos o noso artigo,
antes montada sobre un compresor, agora de novo unha amazona
que non se resigna, que reta e que
loita incansábel por construír outra imaxe do mundo e do xénero
humano, onde as mulleres (mesmo as feridas de morte) ocupen o
lugar central do que foron apartadas. Nese sentido a mostra do Artium é un fantástico e épico relato, entre hedonista e doente, dunha biografía que conecta á súa arte con outras deusas dun olimpo
de dor e forza ingobernábel: Rosalía, Kahlo...♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

A DANZA

dos bosques e das almas
M. BARROS
O Centro Coreográfico Galego vén de poñer en escena Vacuo, a peza coa que se estrea a nova
unidade de danza do IGAEM. Dirixida por Maruxa Salas, esta proposta interdisciplinar e
aberta reflexiona sobre os sentimentos, a vida e a morte. Nela participan ademais Berrogüetto,
Baltasar Patiño, Ruth Díaz e Adriana Rodríguez.
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Coa posta en escena o pasado 6 tacados dentro da escena cultural
de xaneiro de Vacuo no Teatro galega. A formación de folk BerroRosalía de Castro da Coruña, cul- güetto foi a encargada da composiminaron catro meses de ensaio ción da música de Vacuo, mentres
durante os cales un equipo de que Baltasar Patiño realizou o traquince bailaríns, baixo a direc- ballo do espazo escénico e a ilumición de Maruxa Salas, deu forma nación. Pola súa banda, a creadora
á proposta contemporánea que Ruth Díaz elaborou o vestiario dos
serviu de carta de presentación bailaríns e Adriana Domínguez
ante o público do Centro Coreo- creou as pezas audiovisuais que se
gráfico Galego. Vacuo inscríbese suceden ao longo da interpretadentro da liña aberta dentro desta ción. Ademais, Maruxa Salas connova unidade de danza do IGA- tou co apoio de Erick Patrith JiméEM de presentar unha produción nez, como asistente de dirección e
propia por temporada baixo a di- coreografía, e de Igor Goyena, corección dun coreógrafo convida- mo asistente e repetidor.
do, que seleccionará os bailaríns
Desenvolvemento da danza
a través de audicións públicas.
Despois de estrearse na Coruña o espectáculo, estruturado Deste xeito iníciase a andaina do
en catro fragmentos coreográfi- Centro Coreográfico Galego, unco, emprenderá unha xira de tres ha actividade que ten como finameses polas localidades galegas lidade o desenvolvemento da
danza en Galiza a
de Compostela,
través da posta en
Vigo, Narón, O
F U N C I Ó N S
marcha de difeBarco de ValdeoCOMPOSTELA, Salón Tearentes liñas de
rras, Tui, Ribatro, do 11 ao 14 de xaneiro.
actuación dirixideo, Cangas e
VIGO, C.C. Caixanova, 20
de xaneiro.
das tanto aos arOurense.
NARÓN,
Auditorio
Municitistas como á ciA obra, que repal,
2
de
febreiro.
dadanía.
flexiona sobre os
BARCO DE VALDEORRAS,
O CCG ten a
sentimentos e soLauro Olmo, 23 de febreiro
súa sede na Corubre a vida e a morTUI, Área Panorámica, 2 de
ña e está coordite, constrúese somarzo.
RIBADEO, Auditorio H. Nanado por Natalia
bre unha metáfora
val, 11 de marzo.
Balseiro. Adeque relaciona os
CANGAS,
Auditorio
Municimais da exhibibosques coas alpal, 17 de marzo.
ción de Vacuo, o
mas
humanas,
OURENSE, Principal, 31 de
programa de acticomparando a demarzo e 1 de abril.
vidades da tempogradación da naturada 2006-2007
reza co esquecemento de determinados valores. inclúese a organización de difeFronte a este deterioro, a obra ex- rentes accións formativas dirixiplora un espazo de rexeneración, á das tanto aos profesionais como
aos cidadáns, a posta en marcha
marxe de medos e prexuízos.
A peza contou coa partici- dunha colección editorial e dun
pación de grupos e de autores des- centro de recursos para a danza.♦

Nº 1.251 ● Do 11 ao 17 de xaneiro do 2007 ● Ano XXX

Xosé Vázquez,
O ARTESÁN
DAS ARPAS DE BOCA

Un destes instrumentos é precisamente a arpa de boca ou trompa
galega, un instrumento primitivo
que perdura en diferentes culturas
e que xa existía en Galiza no
1600, como asegura Xosé Vázquez, e que agora está aquí completamente esquecido. “O último
construtor da trompa galega era
de Fonsagrada, pero xa está retirado así que quedo eu”, comenta. A
clave para facela soar está no movemento da boca, da lingua e da
gorxa, moito máis que no asubío.
A primeira arpa de boca do
‘Che’ veu de Venezuela. “A miña
ambición desde que a vin de cativo foi reproducila”, relata.
“No Xapón estase facendo
precisamente un estudo sobre
dúas arpas miñas feitas de metal”, continúa. “A súa singularidade reside na tonalidade, pois
non só fago arpas en grave e en
agudo senón en todas as tonalidades que existen”, conclúe.
As arpas de boca do ‘Che’
son empregadas por moitos músicos galegos como a Asociación
Galega de Gaiteiros no seu disco
Kikiriki, Xulio, de Luar na Lubre, e moitos outros grupos de
folk e música tradicional.
A trompa galega é un instrumento de carácter pastoril-infan-

O galpón-taller do ‘Che’ está cheo
de ferramentas do seu mestre Maroño, do seu avó e del mesmo,
froito da súa propia invención. Cepillos, bancos, xunques e martelos
mestúranse con instrumentos nun
espazo común. “Para facer os instrumentos emprego madeira de
buxo, de granadillo, de ébano, de
cocobolo, de cerdeira e de pereira
do país. Uso tamén prata, latón,
aluminio, alpaca, ferro e aceiro”,
conta. “O primeiro instrumento
que fixen foi un salterio do Pórtico
da Gloria, alá polo 1985. Agora fago gaitas, frautas traveseiras de
madeira, clarinetes de madeira de
unha a cinco chaves; whistles,
tambores, bombos, tarrañolas,
frautas de nariz, arpas de montaña
que se fan soar polo movemento
da boca e frotando as cordas cun
paíño... que están repartidos por
todo o mundo”, engade.
A construción dos instrumentos do ‘Che’ naceu da inspiración,
da intuición e da formación. “Hai
moito tempo coñecín en Maguxe a
Xusto Maroño. El tocaba a gaita e
construíaas con Basilio Carril. Un
día achegueime a el para mercarlle
unha gaita e díxome que quería alguén para transmitirlle os seus coñecementos antes de morrer.
Aceptei a súa proposición. Durante dous anos fun todos os domingos a Maguxe e recibín clases didácticas”, lembra. “Xunto a Maroño e a Sito Carracedo, outro mestre para min é a miña propia manía
de trebellar”, continúa.

A vida de gandeiro
A existencia do ‘Che’ pasa das vacas aos instrumentos e dos instrumentos ás vacas. “Teño unha pequena explotación de corenta e cinco vacas, ás que mungo todos os
días. Nacín en Goiáns e traballei
aquí sempre. Esta é a vida que me
gusta e é a que penso seguir tendo”, afirma. Outra das actividades
do ‘Che’ a parte da gandería e os
instrumentos e a restauración dos
valores tradicionais. “Teño unha
asociación que se chama Moendo
Vivo coa que trato de restaurar unha zona con seis muíños que hai á
entrada da aldea. O que queremos
é facer un contorno apto para celebrar nel as festas tradicionais como
o San Xoán ou o Antroido”.♦

promesas 2006

A trompa galega

Outros instrumentos

un descubrimento que fixen por
internet. En Alemaña, Francia ou
Holanda non pasa isto, pois hai
planos, libros e documentos de todos os instrumentos autóctonos
que teñen”, protesta. “En España
para acceder á información tes
que saber inglés ou francés”.

PSJM

É, Xosé Vázquez, ou como a el lle
gusta que lle chamen, o ‘Che’, un
veciño brionés da aldea de Goiáns
con paixón polo antigo e polo tradicional que ten a música. “A miña
profesión é a labrega e a gandeira,
pero a miña paixón é fabricar instrumentos musicais”, di. “Todo comezou cando quixen facerlles hai
algo máis de 15 anos instrumentos
aos meus dous fillos. Desde aquelas estou unido a este mundo, tratando de recuperar o esquecido e de
transmitir o descoñecido”, explica.

til cun proceso longo de xestación, tanto así, que o ‘Che’ ten o
seu propio taller. “Pártese dun ferro redondo cun buraco central.
Logo hai que estiralo e curvalo.
Despois afínase e pónselle a lámina interior. Cando a arpa se solidifica na forxa púlese e por fin
méteselle a palleta. A pesar do
proceso tan complicado este non
é un instrumento caro”, declara.

Desinformación musical
O malo deste mundo para o ‘Che’
está na falta de información que
existe sobre música. “Hai unha
absoluta desinformación sobre
instrumentos. A arpa de boca foi

ant_art

A.N.T.
Da súa man nacen instrumentos extraordinarios, estraños,
sorprendentes. Frautas traveseiras, whistles, arpas de boca,
gaitas... Toda a maxia da música tradicional concéntrase neses dez dedos de Xosé Vázquez
adestrados para construír polo
mestre gaiteiro Xusto Maroño.

Xosé Vázquez tocando a arpa de boca. Abaixo, punteiros e frautas no seu obradoiro.
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O Barco da Memoria
xa ten memoria
LEANDRO ABOAL
Agardaban á porta da sala
sentíndose protagonistas do
que ía acontecer e entraon
nunha sala de proxeccións
que ía acoller unha estrea
agardada. Case todos os alí
reunidos souberon en
tempo real que estaban a
ser filmados e quer estaban
a participar nun proxecto
colectivo que devolveu
moita memoria. Tanto do
terror do 36 como da
resistencia.
Fillos e fillas de
represariados, mariñeiros,
amantes do mar e as súas
embarcacións, membros de
colectivos pola memoria,
xente das cofradías e do
asociacinismo marítimo
xuntábase ao chamado dun
documental. O que baixo o
título de “O barco da
Memoria” quixo recoller o
roteiro de mar e memoria
dun proxecto que nacera co
mesma e contundente
denominación.
Dionísio Pereira fora o
artellador desta aventura
marítima e memorística
que encheu peiraos cando

un barco de nome Hidra II
chegaba a porto. O antigo
alxibe portaba unha mostra
que quería facer xustiza con
todos aqueles homes e
muleres ligados aos
traballos do mar que
sufriron unha especializada
represión por parte do
franquismo. Pereira
preparou o Hidra II ao
abeiro do Ano da Memoria
que a Consellería de
Cultura puxo a andar en
2006 e desde o primeiro
momento os homes das
cámaras seguiron o ronsel
da súa singradura.
O traballo de filmación
do día a día de O Barco da
Memoria é agora un
proxecto asumido pola
TVG e a propia
Consellerías de Cultura que
se acaba de presentar en
Pontevedra. Compartino e
repetindo título, “O Barco
da Memoria” é un
documental de 58 minutos
dirixido por Marcos
Gallego con guón de Comba
Campoy e aurora Pena que
se sirve da bagaxe
documental do propio

Dionísio Pereira para
narrar e argumentar, tanto
o proxecto primixenio,
como a liña conductora
dun documento televisivo
no que, nidiamente, sérvese
tamén da memoria dos
protagonistas daquel, non
tan afastado, tempo
histórico.
Pola pantalla xurden
rostros de homes e mulleres
para contar od días
daquela. Xornadas de
terror, medo e sufrimento.
De mortes de pais e nais, de
fugas e agachadas, de
temores e fame que son
introducidas coa voz en off
de Manuel Rivas. Xente
como Chaves, Severino,
Concha ou unha
impactantye Carmen
Meaños lembrando o que
lle aconteceu a súa familia
masacrada e perseguida en
Vilagrarcía. Ou a historia
dos irmáns Pita e de tantos
outros que logran fugrase
de Galiza logo de
apoderarse de pesqueiros
cos que fuxiron cara a zona
republicana ou os portos
♦
franceses.♦

PSJM é unha equipa artística formada por Pablo San
José (Mieres,
1969) e Cynthia
Viera (Las Palmas,
1973) que opera
dende Madrid.
PSJM compórtase
como unha marca
comercial de arte
avanzado, plantexando cuestións
acerca da obra de
arte perante o
mercado, a comunicación co consumidor ou a función como calidade artística, facendo uso dos recursos comunicativos
do capitalismo
espectacular para
poñer de relevancia os paradoxos
que producen o
seu caótico desenvolvemento. PSJM
expuxo en cidades
como New York
(The Real Royal
Trip… by the Arts,
PS1-MOMA.),
Miami (Deluxe,
Galería Casas
Reigner), Colonia
(KunstKöln04,
Galería Blanca
Soto), Berlín
(ArtForum,
“Shopped to
Death”), Roma
(Plotart, Galería
Arturarte) ou
Londres (Scope,
Ethan Cohen
Gallery).
www.psjm.es♦

HISTORIA
EN CADRIÑOS
M.B. fanzine en toda Galiza na década
Até o 25 de xaneiro a fundación dos oitenta. En Compostela xurFeima acolle en Madrid a expo- diron as revistas Valiumdiez e
sición retrospectiva A historieta posteriormente Das Capital, cregalega, na que están representa- ados por Fausto Isorna, en Vigo
dos os autores máis relevantes da Can sen dono, impulsada por Peescena comiqueira galega dende pe Carreiro e en Ourense Frente
os anos setenta até a actualidade. Comixario, editada polo colectiComisariada por
vo Pestiño, que
Gemma Sesar e o
lle deron pulo a
debuxante Fausto
banda deseñada
Isorna, a mostra
galega no campo
exhibe máis de
da autoedición.
cincuenta orixiO
terceiro
nais de creadores
apartado recolle a
como
Xaquín
incipiente indusMarín, Miguel
tria que se empeRobledo ou Pinto
za a xerar ao ree Chinto.
dor do cómic na
A exposición
década dos noestrutúrase en caventa. Nel tamén
tro períodos: Os
están presente os
pioneiros, O unálbums de Fran
derground, A inJaraba, editados
Pormenor dun traballo de Xaquín
dustria e O pre- Marín
por Xerais, ou os
sente. No primeide Pepe Carreiro
ro apartado recóllense as obras e Fausto Isorna. E xa no ano
consideradas como as primeiras 2000 a presentación da revista
do cómic galego, como son O Golfiño, con tiradas de 125.000
home que falaba vegliota asina- exemplares.
da por Raimundo Patiño e RaA exposición péchase coas
tas, de Xaquín Marín. Dos anos revistas Barsowia, do colectivo
setenta tamén son as revistas ex- Polaqia, e BD Banda, dirixida
postas A cova das Choias, publi- polo debuxante Kiko da Silva,
cada polo grupo do Castro, ou unha iniciativa que, xunto coa
Xofre, a primeira aventura dun publicación está a editar álbums
dos debuxantes galegos máis in- monográficos. Tamén se destaca
ternacionais, Miguelanxo Prado. na mostra o labor dos salóns de
A sección underground quere cómic de Ourense, A Coruña,
ser reflexo do boom que viviu o Cangas e Pontevedra.♦
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A Viñoteca

Galiza posúe cinco denominacions de orixe (DO) (Ribeiro,
Valdeorras, Rías Baixas, Ribeira
Sacra e Monterrei); e dúas indicacions xeográficas de viños da
terra (Viños da Terra de Betanzos e Viños da Terra do Val do
Miño-Ourense) máis unha a piques de convertirse en realidade
(Viños da Terra do Barbanza).
Creadas na década do 1930,
as primeiras denominacions de
orixe son o resultado dun coñecemento íntimo do terreo, fundamentado na observación e na experiencia de moitas xeracións de
viticultores. Unha experiencia
que levara á unión de tal caste
con tal viña. O resultado serían
viños de expresión orixinal porque estaban intimamente xunguidos ao seu medio e polo tanto inimitábeis. A DO tiña por obxecto
protexer e recoñecer esta orixinalidade. Actualmente o seu obxectivo é garantir a calidade do producto e cubrir finalidades de carácter comercial e económico
con implicacions de orde xurídica, estimulando os investimentos
e a promoción ou propaganda das
distintas marcas xunguidas ao
nome xeográfico, contribuíndo
deste xeito ao desenvolvemento e
renome de toda a DO.
A lexislación europea define
dúas categorias de viños: os “viños de mesa” e os viños de calidade producidos nunha rexión
determinada.
Os viños de mesa son os viños de categoría máis básica, podendo proceder de calquera zona
e non levan mención nin da súa
orixe nen do ano da colleita.
Os viños da terra son viños

ANTONIO PORTELA

O viño en Galiza
procedentes de zonas delimitadas por ter unhas características
específicas e que nalgúns casos é
o paso previo ao seu recoñecemento coma DO.
As Denominacions de Orixe
son a categoría máis estendida
entre os viños de calidade, cada
unha delas ten o seu regulamento
particular no que definen entre
outros conceptos a delimitación
da zona de produción, cos seus
concellos, parroquias ou paraxes
que a compoñen, como unidade
vitivinícola suficientemente homoxénea e tendo en conta a área
histórica de produción, estabelece as variedades admitidas, nalgúns casos diferenciando entre as
autorizadas a as preferentes e o
tanto por cento de cada unha delas coas que se poderá elaborar
os diferentes tipos de viños, define as prácticas culturais, sobre
todo o límite de rendemento de
uva por hectárea, regula certas
prácticas enolóxicas, estabelece
os límites máximos e mínimos de
grao alcólico, os tempos de crianza, e as análises perceptivas de
cada partida de viño ademais de
estabelecer un comité de cata que
exerce de regulador.
Un grao máis serían as Denominacions de Orixe Cualificadas
reservadas a zonas que cumpren
cuns criterios moi precisos de
calidade e regularidade, son os
casos do Priorat, La Rioja e o
Douro.
En determinadas comunidades autónomas estabeleceuse a

categoría de Viños de Pago con
dereito a DO, que recoñece viños con trazos e calidades singulares e certa tradición procedentes dunha paraxe con características que a distinguen de
xeito especial
Existen adegueiros que definen a DO coma un corsé que coarta a libertade de creación dos
enólogos e das adegas, laiándose
da falta de libertade de elección
de variedades, de sistemas de
cultivo e de elaboración e o control incluso do deseño de etiquetas. O grupo dos viños sen DO
móstrase como un dos sectores
máis inquedos en determinadas
zonas e países, como por exemplo en Italia. Dentro deste conxunto de viños están os que non
teñen elección porque nas súas
zonas non existe DO, e os que
elixiron non estar baixo a denominacion á que si tiñan dereito.
O emprego de nomes xeográficos para a designación dos
viños é tan antigo como a existencia de terruños ou viñedos
que destacaron ao longo dos
tempos polas características dos
seus viños. No decurso da historia coñecéronse pola súa excelencia viños de determinados
centros de produción en Grecia,
Roma, Tarraco, a Galia, etc.
Despois das diferentes invasións da Idade Media o cultivo
do viñedo refuxiouse nos mosteiros, sendo o Camiño de Santiago a principal vía de difusión
da cultura do viño, varias das

zonas vitivinícolas máis importantes de Europa desde París até
Galiza coma Borgoña, a cunca
do Ródano, Navarra ou La Rioja, recoñécense no seu percurso.
Na Galiza, coma na maioria
de Europa, foron os romanos no
século I os que comezaron o cultivo da vide e a elaboración de
viño, pero a expansión do seu
cultivo polas bisbarras vitivinícolas actuais como Amandi, o
Salnés, a cunca do Ulla e a maioría das zonas ourensás ten a súa
orixe nos mosteiros e nos centros
de interese relixioso.
A importancia que vai collendo o viño fai que aparezan novos
viñedos coma os da Ribeira Sacra
e xa nos séculos XIV e XV o viñedo esténdese por diferentes zonas coma os vales do Miño até
Portomarín, os vales do Sil até O
Bierzo, Monterrei, a Baixa Limia,
Pontevedra, Vigo, a Arousa, Ferrol, as Mariñas, as rías de Ares,
val do Eo, Valadouro, Viveiro.
A mediados do século XIX,
a distribución do viñedo en Galiza era moi similar á actual,
existía viña nas Rías Baixas,
non só na costa senón tamén en
Caldas de Reis, Moraña, Cotobade ou Pazos de Borbén, tamén estaba presente na ría de
Muros e Noia prolongándose
polo Val do Ulla até Agolada.
No resto da Galiza os vales e as
ribeiras do Miño e do Sil definían a maioría das zonas de localización do viñedo, con áreas
illadas coma a Baixa Limia e o

E nxeños e criaturas
Literatura
deportiva
É para min un motivo de preocupación o
auxe desa literatura que chamariamos deportiva, a literatura que che amosa o que
ti xa ves, ou sexa, que non leva nada dentro. E é deportiva porque, en palabras dun
mestre que non citarei, semella unha retransmisión televisada, cando Fran recolle
de Xosé Ramón, o escritor di: Xosé Ramón pásalle a pelota a Fran. Esa literatura
é como un regato, ten superficie, reflecte
as imaxes do que se asoma a ela, pero non
ten fondo, e nela non hai nada asolagado.
Non é pequeno paradoxo que na patria de
Álvaro Cunqueiro siga a haber tantos prexuízos contra a literatura do marabilloso,
e que alguén que tampouco vou citar poida despachar unha obra dicindo que “xa
topamos co artúrico”.

val do Támega en Ourense e os
do val do Navia e os da costa
norte de Lugo que se estendían
cara á Coruña.
A situación actual do sector
vitivinícola galego, referida ás
cinco DO e as tres indicacións de
viños da terra, é dunha importancia tan grande que se escapa a unha simple cuantificación material,
pero se partimos deste aspecto
mais ponderabel coma é o económico estariamos falando dun sector que abrangue a unhas 700 adegas de todos os tamaños, sendo o
principal recurso nas zonas do interior de Galiza nas que se atopa e
tendo a maiores unha repercusión
en aspectos decisivos para o futuro destas bisbarras e referidos á fixación de poboación, desenvolvemento sostíbel do rural, conservación do ambiente, abandono de
cultivos, enoturismo cos seus servizos asociados, proxección da
Galicia no exterior cun produto de
calidade ligado a uns territorios
específicos e irreproducíbeis, cunha cultura e unha historia milenaria e unhas variedades autóctonas
únicas no mundo, que no caso das
castes brancas orixinan viños inimitábeis no resto do planeta vitivinícola polas súas características
singulares coma o potencial aromático xunguido a unha frescura
vibrante e a un gusto diferenciado
nun mundo cada vez máis uniformizado, e que a maiores posúen
un enorme potencial de progreso
en todos os ámbitos: en viticultura, na elaboración e no seu aspecto comercial.
A cantos países do vello ou
do novo mundo lles gustaría gozar de semellantes condicións?♦

Xosé Miranda
E a cuestión, porque esta é unha parella de tres, é a da competencia entre os escritores e a do número de lectores. É suicida non ver que o competidor verdadeiro do libro en galego é o libro en castelán.
Eis a verdadeira loita, o verdadeiro “inimigo”. E, outra vez, digo o do inimigo
entre comiñas, non vaia ser que algún
fundamentalista mesetario, que habelos
hainos, e aínda son ben revertes e ben solertes, crea que estou contra o libro en
castelán. O que pasa é que estou a favor
do predominio do libro en galego. Estou
a favor de que cando un lector vai á librería (a librería ou ó centro comercial)
mire tamén, ou mire primeiro, as novidades en galego. Quero dicir que quero
bestsellers en galego? Pois si, pero quero
ademais non só gañar lectores, senón gañalos definitivamente. E para eso non
chega con vender moito unha vez, co
marketing, cos recomendacións nos colexios. Non chega con argumentos fáciles,
entretidos, interesantes, aínda que todo
eso pode ser necesario, e eu non o discuto. Hai que buscar a maneira de compatibilizar calidade con cantidade, ou sexa,
de facer unha literatura que chegue a un
gran público sen rebaixar para nada os re-

quisitos, sen renunciar a nada. E neso
creo que andan, andamos, moitos.
En canto ó relato, nótase nos últimos
tempos un certo abandono desta técnica,
se cadra en parte a causa da desaparición
do premio Cidade de Lugo. Hai como certo desapego, como certa minusvaloración.
E non debe ser así. Ningún xénero literario está por riba de outro, e o relato deulle
páxinas gloriosas á literatura galega nos
últimos vinte e cinco anos. Hai que ler,
hai que escribir máis relatos. Hai escritores de categoría universal que só escribiron relatos. O relato ten en Galiza auténticos, magníficos especialistas. Especialistas no relato con final pechado, como tal
seguidores de Edgar A. Poe, de Horacio
Quiroga, de Julio Cortázar, de Rafael
Dieste; de final aberto; do relato moi breve, ao xeito de Jorge Luis Borges, de Marcel Schwob, mesmo de Augusto Monterroso; e de brevísimo ao Castelao, apenas
unha muxica no espello.
Hai que sinalar igualmente o despegue nestes vinte e cinco anos da narrativa infantil e xuvenil, na que hai verdadeiras xoias e que lle deu novos valores
á literatura galega, algúns deles de notable calidade e con ficcións moi consis-

tentes. Pero tamén é certo que conviría ir
liberándose de certa moralina, de certa
sensiblería que ás veces impregna algúns
dos autores. Esa chamada á lágrima fácil
non é educativa, todo o contrario. En literatura é importantisimo non deformar o
gusto dos lectores novos, tanto como non
defraudar as súas expectativas. Por outra
parte, noto certa tendencia a evitar o literario nesta literatura. Estraño paradoxo.
Ás veces parece que un texto, canto máis
antiliterario, mellor. Non vaia ser que se
complique un pouco e os pobres infantes
non o entendan. Parece que hai quen
pensa que os nenos son adultos atrasados, e así atopamos na narrativa infantil
e xuvenil obras mestras e auténticas aberracións convivindo e dándose a man.
Está claro para min que é necesario un
lento proceso de decantación para que se
aclaren un pouco as cousas. Pero para ser
positivos acabo a miña referencia a este
sector sinalando que nel están algunhas
das mellores obras da nosa literatura, e
non por casualidade temos premios deses
chamados nacionais de literatura, que deberían ser chamados estatais de literatura, porque, aínda que algúns non queren
decatarse, Galiza é unha nación. ♦
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Po l os Camiños da Ter ra
Terminal 4
FRANCISCO CARBALLO

A

fins da década do
1950, cando a
ETA deu en
cavilar na loita armada,
eran moitas as
organizacións
anticoloniais con tal
práctica de liberación. Na
do 1960 acadaron a
independencia numerosos
países. Desde a aquela a
hoxe cambiaron as
tecnoloxías militares e a
cultura mundial. Os
pobos en desacordo co
seu status politico han de
arbitraren o camiño
axeitado para obteren o
que desexan. A ETA é un
fósil; ao rebentar a
Terminal 4 de Barajas
demostrou as millas que
a separan das aspiracións
comúns da sociedade.
Se a ETA mostra tal
intimidade fosilizada é por
mimetismo co IRA –ao
que admira– e porque
internamente é un
colectivo escarochado.
Esgotou todas as
posibilidades de
negociación; só ten unha
vía de saída: a rendición.
A tregua indefinida
que a ETA propuxera hai
nove meses deulles pé a
manobras sociais e
partidarias. Algúns
colectivos vitimarios
arderon de cólera. O PP
encanallouse: ao esixir o
desarme previo a toda
conversa probou a súa
esquizofrenia e danou a
acción do goberno por
demais inocente en tal
intre político.
Síntome saudoso do
1950, cando ollei nos
claustros de San Vicente
(Bilbo) as primeiras
siglas E T A, que
expresaban amor ao
éuscaro e ás culturas
oprimidas. Que aquela vía
liberadora se armase nos
60 foi xa unha mágoa.
Que non se reconvertese
nos 80, unha incógnita.
Que agora se despece en
“kale borroka”, que se
encastele en adegas, que
se mergulle nas
lagamortas do tempo é
unha consecuencia da súa
atemporalidade.
Mais non é a ETA só
un vagalume apagado
nos itinerarios
libertarios, un dos feitos
máis para lamentar na
España das nacións é a
impasíbel ignorancia
histórica dos mass
media, da escola, da
universidade mesetaria,
etc: ese empeño en negar
a realidade do pasado e
do presente que grita
liberdade, que ama a
diversidade e que admite
unidades voluntarias
gratificantes.♦

Xesús Tor res Regueiro

O sanatorio de Cesuras
Hai xa unha chea de anos visitamos por primeira vez o chamado
“Parque do Sanatorio” de Cesuras, que nos sorprendeu grandemente. Un adéntrase naquel bosque de piñeiros e eucaliptos e de
súpeto atópase, sen agardar, coas
ruínas do sanatorio. Daquela un
non sabía apenas nada da súa
historia. Co tempo fómonos informando e visitámolo en varias
ocasións, comprobando como o
seu abandono e deterioro ían medrando.
Cesuras, que moitos confunden con Cesures, é un concello
montesío no límite das Mariñas
betanceiras, lindando con Oza e
Abegondo e a meseta ou planalto de Curtis.
Na década do 1920, cando a
tuberculose xa levaba varias décadas como unha das doenzas
máis mortíferas, planeouse a
construción dun sanatorio antituberculoso en Cesuras, no lugar
do Paraxón. Buscábanse zonas
relativamente elevadas como esta, arredor dos 400 metros de altitude. Cesuras tiña ademais estación de ferrocarril, moi próxima á localización elixida, na liña
Palencia-A Coruña, e ficaba relativamente achegada á capital
herculina.
Encargouse do proxecto o
arquitecto Rafael González Villar, coruñés da rúa Real (o seu
avó era o dono da farmacia Villar), onde naceu en 1887, dandi
e home de sociedade. Foi presidente do Circo de Artesáns, do
coro Cantigas da Terra e da Real Academia de Belas Artes e
membro doutras institucións coruñesas. González Villar era un
arquitecto de sona naqueles
anos. Deixou obras interesantes
na Coruña (o monumento a
Concepción Arenal nos xardíns
do Recheo, a casa Molina, o
edificio do Cine Avenida...) e
Oleiros (restaurante Rialeda, actual biblioteca). Tamén o lembrado edificio Castromil en
Santiago, derrubado con gran
polémica e substituído por un
aparcamento soterrado. No 1920
e anteriores traballou moito en
Betanzos, tanto para o concello
como para particulares: a “Casa
del Pueblo”, as escolas Jesús
García Naveira, o palco da música, a casa Núñez... Aínda faría
o deseño do Cine Capitol, antes
de morrer en 1941. A obra betanceira do arquitecto foi estudada por Ignacio Cabano no
Anuario Brigantino de 1985,
mentres que do rescate da súa figura e obra ocupouse o Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia nunha publicación que lle
adicou en 1975.
Para o antituberculoso, González Villar realizou un primeiro plano en 1924, ano no que se coloca a
primeira pedra do edificio. Tres
anos despois reformularao nun segundo proxecto, cualificado de
espléndido por algúns estudosos
da súa obra, que só foi construído
en parte, pois nunca chegou a rematarse, ficando abandonado e
sen uso no medio do bosque,
amosando xa a forma practica-

XESÚS T O RRES

mente espida sen apoio ornamental.
Naquel ano de 1927 Cesuras
foi noticia tamén pola colocación da primeira pedra da casa
consistorial e, sobre todo, pola
inauguración dun monumento ao
Corazón de Xesús, no cumio do
monte de Seixas, doado polo alcalde Xesús Sánchez Rocha. O
monumento (unha especie de altar rematado nunha enorme cruz
cunha imaxe esculpida por Díaz
Valiño, irmán de Camilo e tío de
Isaac) ten a inscrición “Reino en
Cesuras” e fai pensar nun certo
mimetismo co que se ergueu no
madrileño Cerro de los Ángeles
uns anos antes. Eran anos da ditadura de Primo de Rivera e de
relixiosidade exaltada dende os
poderes públicos.

Pouco despois, por 1929, fará tamén González Villar un anteproxecto de “Asilo para emigrantes incurábeis”, encargo do
Centro Galego da Habana e que
se ía construir tamén en Cesuras.
Por diversas razóns non se levou
a cabo. De térense levado adiante estes proxectos, o hoxe esquecido e en declive demográfico
concello de Cesuras teríase convertido nun importante referente
sanitario da provincia coruñesa e
aínda de Galiza.
Na década do 1930, as obras
do antituberculoso sufriron unha
paralización, suspendéndose definitivamente na posguerra. O
descubrimento de tratamentos
efectivos nos anos corenta e cincuenta, levou consigo o declinio

da doenza e o abandono de iniciativas sanitarias como esta. A
leira e a parte do edificio construída, desaparecida a Xunta ou
Patronato antituberculoso provincial, pasaron ao patrimonio
do Estado. En 1973 o Concello
acadou a cesión da finca coa
obriga de respeitar a súa masa
arbórea e mantela aberta ao vecindario e visitantes.
Cesuras, que “conserva” un
alcalde dende o final do franquismo, debera conservar mellor
este parque e os restos do sanatorio —a mercé de vándalos e
“grafiteiros” desconsiderados—
e proceder á súa “posta en valor”, como está de moda dicir
agora, dedicándoo a algún uso
que o salve da ruína definitiva.♦
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O Trinque
Os anos da memoria

O país dos
mil castros é
unha das
mostras que
acolle a
Deputación
de LUGO.

Despois do Ano da Memoria oficial seguen as exposicións e actos relativos á II República e á
guerra. Ordes acolle entre o 17 e
o 31 de xaneiro un ciclo de conferencias ás 8h30 do serán. A pri-

meira, de Xesús Alonso Montero. Nos seguintes mércores falarán Emilio Grandío e Manuel Pazos (o día 24) e Bernardo Máiz
(día 31). Na clausura actuarán
Mini e Mero de A Quenlla.♦

D E

C U L T U R A

Illa deArousa
deArousa

DE LEIPZIG A
DÜSSELDORF

■ MÚSICA

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.

6PM
Grupo indie-pop nado no
2003, semifinalistas no
concurso para grupos noveis Proxecto Demo 06; na
primavera presentaron en
directo a segunda maqueta,
Travel Card, demostrando
grande versatilidade, que os
animou a presentarse a actos como o Festival do Norte. O seu último traballo é
Far from perfect. Este venres 12 ás 23h no Salón de
Actos do Concello con entrada de balde

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

RICARDO MOJARDÍN
A súa obra gráfica pode
contemplarse na Fundación
CIEC durante todo o mes
de xaneiro.

Cambre
Cambre
■ EXPOSICIÓNS

XXIII CERTAME
DE PINTURA
Na Biblioteca Central exponse até este domingo 14
a obra seleccionada neste
recoñecido premio organizado polo Concello.

Guezos
Naceu en Ourense no 1999 como grupo
de música tradicional derivando, co tempo, cara ao folc. O nome está collido do
barallete, a antiga lingua dos afiadores, e
significa nenos, rapaces, cativos. Presentan a xira galega Tragando asfalto na
sala na Casa do Coto de PONTEVEDRA
este venres 12 de xaneiro; e no café-tea♦
tro Xesteira de OURENSE o sábado 20.♦

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

A ILLA DA MEMORIA
Fotografías e deseños dos
presos do cárcere da Illa de
San Simón na Casa da Cultura até o venres 19.

XOVES FOTÓGRAFOS
A Casa da Xuventude acolle esta mostra colectiva.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

WENCESLAO
FERNÁNDEZ FLÓREZ

Até este domingo 14 podemos visitar na Casa dos Poetas unha mostra fotográfica sobre o escritor.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI

Dentro do ciclo Ventos do
Leste preséntase este xoves
11 ás 20h30 con subtítulos
en galego a fita Sinais de
identidade descoñecidos
(1964), de Jerzy Skolimowski; o venres 12 proxectarase ás 18h Trenes rigurosamente
vixiados
(1966), de Jiri Menzel, e ás
20h30 Cinzas e diamantes
(1958), dirixida por Andrzej Wajda; o sábado 13 ás

E

E S P E C T Á C U L O S

Burning

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

BALDO RAMOS
20h30 teremos o filme Corno de cabra (1972), de Metodi Andonov; o luns 15 á
mesma hora A pasaxeira
(1963) de Andrzej Munk;
e o venres 19 Reconstrución (1968), de Lucian
Pintilie. O sábado 13 ás
18h poderemos ollar Impulso criminal (1959), de
Richard Fleisher, dentro
do ciclo A xeración da violencia USA. Na retrospectiva adicada ao cineasta e fotógrafo
estadounidense
Larry Clark teremos o
martes 16 e mércores 17 ás
20h30 Kids (1995); e o xoves 18 tocaralle o turno ao
traballo de Mercedes Álvarez El cielo gira (2004), no
ciclo Fóra de serie: Cero
en conduta. Máis información en www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

MIRARTE

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

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

A Fundación Luís Seoane
presenta, desde este xoves
11, unha mostra sobre a
pintura máis gozosa e creativa do artista, que forma
parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se trazarán as liñas do seu traballo.

MÁIS ALÁ DO MITO

Na Fundación Barrié temos, até o 25 de febreiro, 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
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.

A FORZA DA PALABRA
Até o 16 de febreiro na
Fundación Caixa Galicia
encóntrase esta mostra conmemorativa do centenario
da Real Academia Galega.

O pintor presenta a súa obra
na galería Sargadelos até o
30 de xaneiro.

PEQUENO FORMATO
PARA SOCI@S
Até este venres 12 de xaneiro temos esta colectiva
no Ateneo Ferrolán.

JOSÉ GONZÁLEZ
COLLADO
O C.C. Torrente Ballester
organiza esta esta mostra
antolóxica que podemos visitar até o 31 de xaneiro.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

OLHAR INQUIETO
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a IV Mostra
portuguesa de fotografía.

MARTA PRIETO
Presenta a súa videoinstalación na Capela de Santa
María até domingo 21 de
xaneiro.

Após trinta anos, sobreviviron ás
súas traxedias personais e ás mudanzas propias da música. Sen
querelo, colocaron as primeiras
pedras da lenda tráxica do rock
español e escribiron os primeiros
himnos do mesmo. Música canallesca, castiza, chulesca e nostálxica, música para perdedores, solitarios, amantes dos esquezemento, de historias inconclusas...
Burning son Johnny Cifuentes
(voz e teclados), Eduardo Pinilla

COLECTIVA DE NADAL
Podemos visitar esta mostra até este vindeiro martes
16 na galería Clérigos.

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

Até o 5 de febreiro temos
na sede da Fundación Caixa Galicia unha mostra sobre a película de animación
El ratoncito de tus sueños.

XEVI VILARÓ

M. LUGRÍS FREIRE
Podemos visitar esta mostra sobre a figura do xornalista, escritor teatral e galeguista até este domingo 14
de xaneiro na casa da cultura Salvador de Madariaga.

VI SALÓN DE OUTONO

A sede de Caixa Galicia
acolle unha nova edición
desta mostra de pintura.

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.

DESENVOLVEMENTO
SUSTENTÁBEL.
PROCURANDO
SOLUCIÓNS

Os fondos
artísticos da
Fundación
Mª José
Jove
pódense
contemplar
na
Deputación
de LUGO.

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

O pintor expón o seu traballo na galería Atlántica.

Até o vindeiro sábado 20 de
xaneiro temos esta colectiva na galería A Tecedeira.

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

PETER SCHNEIDER

LUÍS CARUNCHO

PINTORES GALEGOS

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS

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.

O RATO PÉREZ

A galería Ana Vilaseco organiza unha mostra coa
obra do pintor.

(guitarra), Carlos Guardado (baixo) e Kacho Casal (batería). Como invitada estará a banda galega Robin de los Estercoleros
que presenta o seu terceiro álbum
Lanzarse a las heridas. O próximo sábado 20 ás 21h30 na sala
Capitol de SANTIAGO con entradas a 13 euros (anticipada) e 15
(billeteira) á venda en Santiago:
Gong, A Reixa, e A Quintana; A
Coruña: Portobello e Noni’s; Vi♦
go: Elepé.♦

Carteleira
Carteleira

☞

BANDEIRAS DOS
NOSOS PAIS. Clint
Eastwood e Steven Spielberg
colaboran para levar ás pantallas a historia dos cinco marines
que izaron a famosa bandeira
estadounidense durante a batalla
de Iwo Jima. Película bélica que
combina a crueza da violencia e
os traumas dos protagonistas.

☞

MARÍA ANTONIETA. Cando Luís de Borbón (futuro Luís XVI de Francia) casa coa austriaca María
Antonieta ambos os dous son
adolescentes. Esta fita dirixida
por Sofia Coppola conta a vida
de nena asustada e caprichosa
da futura raíña de Francia que
acabaría decapitada. E todo
con música pop de hoxendía.

☞

UN VECIÑO CON
POUCAS LUCES. Típica comedia de Nadal con moitos
gorros de Papá Noel e urbanizacións estadounidenses iluminadas. Xustamente, a idea desta película é a pelexa entre dous veciños por lucir e destruír, respec-

tivamente, as luces da pascua.

☞

PÉREZ, O RATIÑO
DOS TEUS SOÑOS.
Coprodución latinoamericana
e europea –con participación
galega– de debuxos animados.
A tradicional historia do Rato
Pérez, o que dá agasallos a
cambio de dentes caídos, actualizada nunha combinación
de animación e imaxes reais.

☞

BABEL. Alejandro
González Iñárritu dirixe
esta fita sobre varias historias
que suceden ao mesmo tempo
en diferentes lugares do mundo.
Conta con Brad Pitt e Cate Blanchett entre os protagonistas.

☞

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.

☞

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.

☞

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

☞

O PERFUME. Adaptación da célebre novela de
Patrick Süskind do mesmo nome. Jean-Baptiste Grenouille é
un perfumista dotado dun olfacto excepcional. Inquedo por
conseguir o aroma do poder,
adícase a asasinar belas rapazas
para lles extraer a súa esencia.

☞

CASINO ROYALE.
Nova aventura de Ja-

mes 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).

☞

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

☞

SCOOP. Nova película de Woody Allen, protagonizada por Scarlett Johansson, que interpreta unha
estudante de Xornalismo que
recibe por boca dunha pantasma a meirande exclusiva do
ano. O rico Peter Lyman
(Hugh Jackman) é en realidade
o asasino do tarot.♦

O Centro Dramático Galego representa esta peza de Bernard
Marie Koltès, baixo a dirección
de Cristina Domínguez, este sábado 13 ás 20h30 no Centro Cul-
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Pontevedra

Regreso
Regreso ao deserto
deserto

■ EXPOSICIÓNS

tural Caixanova de VIGO. O vindeiro venres 19 ás 20h30 e o sábado 20 ás 20h poderemos disfrutar dela no Auditorio Munici♦
pal de NARÓN.♦

O ESPLENDOR
No Café Moderno preséntase esta mostra de cerámica española, pertencente á
colección da Fundación
Francisco Godia, que poderemos visitar até o 5 de
febreiro.

46 OBRAS
A galería Jaime Trigo presenta até finais de xaneiro
esta colectiva de traballos
de pequeno e mediano formato.

Fotografías
de Félix
Cal no
Multiusos da
Xunqueira de
REDONDELA.

XOSÉ FILGUEIRA
VALVERDE

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

Oleiros
Oleiros

CAPRICHO ESPAÑOL
Este colectivo expón a súa
obra na sala Alterarte do
Campus Universitario.

■ EXPOSICIÓNS

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

Ourense
Ourense

RENZO BALLANCA
Podemos visitar a mostra
Emocións e erosións até este domingo 14 no C.C. da
Deputación.

XAVIER COSTA
Formas e relacións chámalle á mostra de esculturas que podemos contemplar, até o 20 de xaneiro,
na galería Visol (San Domingos 33).

NAZÓN DE BREOGÁN

■ EXPOSICIÓNS

RITTA BREMER

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO

A pintora tudense expón no
Ateneo até o 30 de xaneiro
os seus lenzos, cada vez
máis alonxados do figurativo que a veu medrar e achegándose a un expresionismo que, en ocasións, roza o
abstracto.

O Edificio Simeón, sede da
C.C. da Deputación, acolle
esta mostra sobre o Estatuto do 36.
DE ESCULTURA

No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até o vindeiro mes de
maio do 2007.

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

LÚA CON LUVAS

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

SENSACIÓN
NOCTAMBULAR
O polifacético artista David Rollano Vilaboa presenta esta mostra até este

■ EXPOSICIÓNS

CICLO SOBRE
DEREITOS HUMANOS

AP9-A3

As súas fotografías poden
ollarse até o luns 15 no
Multiúsos da Xunqueira.

■ EXPOSICIÓNS

FANTASÍAS
REPUBLICANAS
Até o 8 de abril podemos
admirar no Museo Etnolóxico esta magnífica colectiva na que os fotógrafos participantes reflexionan sobre
a política, a historia e a sociedade dos anos da II república Española, de xeito
que as súas obras xorden
dun compromiso evidente
na mirada e no pensamento
con aquel período.

San Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

OFICIOS ARTESÁNS
Podemos visitar esta mostra até o martes 16 de xaneiro no Centro Cultural.

Mário Laginha.

vincula a tradición co presente
cunha banda xove, fresca e divertida; o venres 19 toma o relevo
Baldo Martínez Quinteto, no
que o contrabaixista galego desenvolve unha música basada nas
raíces pero utilizando unha linguaxe aberta e sen prexuícios que
o converte nunha das persoas que
máis esta a contribuir a personalizar o jazz ibérico, o grupo complétano David Herrington (trompeta), Eduarto Ortega (violín),
Antonio Bravo (guitarra) e Pedro
López (batería) e o seu último traballo é Tusitala (en samoano O
contador de historias). Tamén este xoves 11 pero no Filloa ás 23h
teremos a Javier Constela Trío
con Impro-Vía, na que o pianista,
acompañado por Quique Alvarado (baixo eléctrico) e Miguel Cabana (batería percusión) expón as
súas composicións que van da balada, pasando polo funk ou a pandeirada até versións de temas ben
coñecidos; estarán neste local e á
mesma hora, pero o xoves 25,

Cuchús Pimentel & Serafín
Carballo, o flamenco e o jazz
danse a man no encontro destes
guitarristas galegos que apostan
polo transvase de ideas con composicións orixinais, clásicas de
jazz, populares e a homenaxe a
guitarristas de distintas escolas e
épocas como Django Reinhardt,
Larry Coryell, Ralph Towner... O
venres 12 ás 23h30 no JazzVides
contaremos con Telegraph Vadis, grupo de jazz-fusión que vai
desde o latín máis puro e suxerente até o jazz-rock contemporáneo,
entre outros estilos, polo tanto,
grupo dinámico, camaleónico e
impredecíbel formado por Xoán
lois Amado (batería), Daniel Batán (baixo eléctrico) e Iago Mouriño (teclados); debemos voltar ao
JazzVides o venres 19 ás 23h30
para escoitar a Acuña’s Quartet,
que está formado por Angélica
Nistal (piano), Antonio López
(contrabaixo), Naima Acuña (batería) e José Acuña (guitarra). No
pub Garufa o xoves 18 ás 23h escoitaremos a Carlos López
Quartet, formación integrada
por Voro García (trompeta),
Óscar Marcelino da Graça (piano), Kin García (contrabaixo) e
Carlos López (batería). E o xoves
25 ás 21h no teatro Rosalía de
Castro contaremos coa Orquestra de Jazz de Matosinhos, dirixida por Carlos Azevedo e Pedro
Guedes e con Mário Laginha
como invitado, orquestra que vén
consolidando, desde hai seis
anos, un repertorio de autores
portugueses para big-band e que
neste concerto agasallaranos con
♦
dúas novidades absolutas.♦

MONSTROS
E EFECTOS ESPECIAIS

■ CINEMA

Ribadavia

O Porriño

Na sala Yago desde o martes 16 até o sábado 20.

Este xoves 11 ás 19h30 na
Fundación Caixa Galicia preséntase a publicación La distribución de la renta en Galicia. Análisis territorial de la
desigualdad y la pobreza.

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

CICLO FRANCÉS

O Centro Galego de Arte
Contemporánea continúa
coas actividades vencelladas
á exposición Constos dixitais como é o ciclo Ficcións
e alteracións da realidade
composto por máis de 20 títulos. Todos os días teremos
dúas sesións, a 1º ás 19h30 e
a 2º ás 21h45: este xoves 11
temos Planet of the Apes
(1968), de Franlin Schaffner
e, White Zombie (1932), de
Victor Halpering; o venres
12 Cube (1977), de Vincenzo Natali e Frau im Mond
(1929), de Frtitz Lang; o sábado 13 Die Aberteuer des
Prinzen Achmed (1926), de
Lotte Reiniger e Carl Koch e
Pleasantville (1998), de
Gary Ross; o martes 16,
eXistenZ (1999), de David
Cronenberg e La mort en direct (1980), de Bertrand Tavernier; o mércores 17 La
belle et la bête (1946), de Jean Cocteau e Nosferatu
(1922), de Murnau; o xoves
18 só se proxecta na primeira hora Solaris (1972), de
Andrei Tarkovski; o venres
19, Eduardo Manostijeras
(1990), de Tim Burton e Dr.
Strangelove, or How I learned to stop worrying an love
the bomb (1964), de Stanley
Kubrick; o sábado 20, The
invisible man (1933), de James Whale e 2001: a space
odissey (1968), de Stanley
Kubrick; e o domingo 21,
Metropolis (1927), de Fritz
Lang e Eduardo Manostijeras que se proxectará a continuación da curta Vincent
(1982) de Tim Burton.

FÉLIX CAL

Iberojazz
Iberojazz
Por segundo ano consecutivo A
CORUÑA acolle o máis destacado
do jazz de procedencia ibérica.
Organizado polo Concello e Producións A Tempo e baixo a dirección artística de Alberto Conde,
cinco son os escenarios para escoitar o jazz contemporáneo con
influencias mediterráneas, europeas, de vanguarda, galegas e lusas escolmadas co máximo rigor.
Así no Forum Metropolitano ás
21h temos: este xoves 11 a Sumrrá, formación nada no 2001
–cun primeiro disco de título homónimo na discográfica compostelá Madame Mir no ano 2003 e
un segundo neste pasado 2006–
está formada por Manuel Gutiérrez no piano, Xacobe Martínez
ao contrabaixo e Luís Alberto Rodríguez na batería; o venres 12 está Kin García Trío –O lobo morde a man (2006)– liderado por
Kin García (baixo), despois de
moitas colaboración con Alberto
Conde, Cuchús Pimentel, Fernando Llorca, Tom Guyon, Tom Harret, Billy Pierce, John Smith,
Tony Lazan, Uxía, Dulce Pontes,
Marcos Teira, Espíritu 986, Capercaillie, José Afonso, Filipa
Pais, Susana Seivane, Nani García, Carmen Gallego e Berrogüetto, completan a formación Andrés
Rivas (percusión) e Gabriel
Evens (piano); o xoves 18 sube ao
taboado Perico Sambeat Sexteto, o seu líder é coñecido en festivais e clubes de jazz de todo o
mundo, traballa profesionalmente
con Steve Lacy, Daniel Humair,
Michael Brecker, Bob Bintzer,
Pat Metheny, Maria Schneider... e
no seu último traballo –Ziribuye–

Redondela

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

■ EXPOSICIÓNS

ESCOLMA

venres 12 no 2º andar do
C.C. Municipal.

Santiago
■ ACTOS

DISTRIBUCIÓN
DA RENTA

Desde o luns 15 até o domingo 21 no teatro Principal.

Esta mostra, que podemos
visitar na galería Sargadelos, concebiuse como un

proxecto específico para o
espazo de Maus Hábitos do
Porto, onde unha selección
de artistas galegos mostran
fotografías, debuxos, instalacións, performances, pinturas ou graffitis que ilustran a atmósfera contemporánea de Galiza.

ÁLEX MENE
Inaugura este xoves 11 ás
20h unha mostra, Unha cabana no lago, na galería Espacio 48 –onde permanecerá
até mediados de febreiro–
na que presenta varias series
fotográficas e un audiovisual
correspondentes á súa experiencia en Escandinavia.

ALFREDO ERIAS
Xente no Camiño chámase
a súa mostra que podemos
coñecer no Salón Artesonado do Colexio de Fonseca,
até o xoves 25.

CONSERVAR
PARA TRANSMITIR

Até o luns 15 temos na Facultade de Filosofía a mostra O conservador restaurador de bens culturais.

MANUEL BOUZO
A galería Trinta acolle, até
o luns 22, a mostra Unha
nova pel para vellas cerimonias.

LUZ CASTRO
Esta artista conta coa mostra O home definitivo até o
luns 22 no C.S.C. A Trisca.

ESPAZOS PRIVADOS
Podemos ollar as obras de
Moïse Dikoff na galería Sargadelos até o 31 de xaneiro.

AS MANS DO VENTO

As fotografías de Xacobe
Meléndez Fassbender expóñense no C.S.C. do Ensanche.

BLANCA SILVA
A galería Paloma Pintos organiza a mostra Onde habiÁlex Mene
inaugura
este xoves
11 unha
mostra
na galería
Espacio
48 de
SANTIAGO.
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ta o vermello que se pode
visitar até este domingo 14.

XOÁN PIÑEIRO
Até este venres 12 podemos
admirar as súas esculturas
na galería José Lorenzo.

CONTOS DIXITAIS
Podemos visitar esta mostra que reúne o traballo de
máis de 100 artistas no
CGAC até o 31 de xaneiro.

PATRICIA ESQUIVIAS

Ten unha mostra, titulada
Folklore, na galería DF Arte Contemporánea (San Pedro 11), onde a poderemos
contemplar até o 3 de febreiro.

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

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 este mércores 17.

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

O efecto
das luces
é a mostra
sobre a
bicentenaria
R e al
Asociación
de Amigos
do País en
SANTIAGO.

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.

Convocatorias
XXII ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ

III PREMIO BIBLOS

Os concellos ourensáns do Carballiño
e Boborás promoven este premio para
contribuír ao fomento da cultura galega e manter viva a memoria deste ilustre galeguista. O certame está dotado
con 12.000 euros para premiar dúas
obras xa publicadas nos eidos da Creación Literaria e da Investigación, en
calquera editorial, particular ou institución, escritas en lingua galega e non
premiadas noutros certames, que foran
impresas entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2006. Os editores interesados poderán enviar as publicacións
que consideren oportunas, nun número
de 9 de exemplares por obra, á secretaría do certame sita no Concello do
CARBALLIÑO, até o 31 de xaneiro.

O Biblos Clube de Lectores promove
este certame de creación literaria para
a mocidade, co obxectivo de descubrir
e apoiar os novos creadores, dirixido
nesta edición á novela, no que poderán
participar todos aquelas persoas que ao
rematar o ano 2007 non teñan cumprido os 25 anos e que, con independencia do lugar onde nacesen ou residan,
amosen o coñecemento do idioma galego necesario para desenvolver unha
obra narrativa de calidade. Deberán
presentar unha memoria, de entre 30 e
40 folios, que incluirán unha exposición precisa das características que terá a futura novela, aportando a maior
información posíbel sobre o argumento (trama, época e lugar en que se desenvolve a acción, personaxes...) e as
técnicas narrativas que prevé utilizar,
xunto cun capítulo ou fragmento que
permita valorar o estilo do autor. O gañador terá liberdade, no seu caso, para
introducir as modificacións que estime
oportunas no proxecto e no texto de
mostra e adaptalos ás esixencias da novela no seu desenvolvemento, así como os consellos que reciba do escritor
titor. Cada traballo será presentado co
nome e apelidos do autor, así como o
seu enderezo, teléfono e correo electrónico, non sendo admitidas obras
baixo pseudónimo ou colectivas, e enviaranse ao Biblos Clube de Lectores
(Quintá 8, Mandaio 15391 CESURAS)
antes do 15 de marzo de 2007. O premio conlevará a estancia de un mes, incluída a manutención, nun dos establecementos de Pazos de Galicia, nun lugar singular que reúna as condicións
precisas para que o escritor desenvolva
a última fase do seu proxecto; un ordenador portátil que, unha vez concluída
a obra, quedará da súa propiedade; a
tutela dun escritor de renome que asesorará ao escritor en xuntanzas periódicas durante ese mes; a publicación

BACHARELATO INTERNACIONAL
Como cada ano a Fundación Barrié dota con 45.000 euros as bolsas dirixida a
candidatos galegos para cursar estudos
validabeis e equivalentes ao Bacharelato nalgúns dos Colexios do Mundo Unido. As bases da convocatoria xeral, que
remata o 16 de marzo, e os impresos da
solicitude pódense obter na web da
Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido, r/ General Moscardó, 5-3º C 28020 Madrid; telf/fax
91 5769324; ou a través do correo
cmu@colegiosmundounido.es. Ademais a Fundación Barrié convoca tamén 28 bolsas para ampliación de estudos (máster e doutoramento) nos EE
UU e países da Unión Europea (excepto España), co obxectivo de facilitar o
acceso a unha mellor formación científica, técnica e artística a novos universitarios que poderán completar a formación nos programas e centros europeos
e estadounidenses de maior prestixio
nas respectivas disciplinas. As bases das
bolsas poden consultarse en www.fbarrie.org e solicitarse desde o 15 de xaneiro até o 30 de marzo.

do libro en galego na colección Mandaio de Biblos, coa percepción dos correspondentes dereitos de autor; a tradución da novela ao castelán de cara a
unha edición destinada aos clientes
non galegos de Pazos de Galicia; e unha escultura conmemorativa deseñada
expresamente por un recoñecido escultor galego. A semana previa ao Día das
Letras Galegas o xurado seleccionará
cinco traballos finalistas, e os seus autores deberán presentar antes do 15 de
xuño as súas novelas cunha extensión
non superior aos 150 folios no estado
máis avanzado posíbel de acabado,
dándose a coñecer a obra gañadora na
semana previa ao Día da Patria Galega. O autor adicará o mes de outubro a
traballar na súa novela, que se comprometerá a entregar, totalmente rematada, antes do fin de 2007.

UTOPÍA SON
O Foro Utopía e o café Uf de VIGO organizan a II Mostra de Canción de
Autor, para o que establecen un primeiro premio dotado con 600 euros
para a canción máis votada, con letra
orixinal en galego e música orixinal;
un segundo dotado con 300 euros para
a mellor musicación dunha letra non
orixinal; e un terceiro, de 200 euros,
para cancións con letra e música orixinais en calquera idioma. Tanto a letra
como a música dos temas presentados
ao primeiro e terceiro premio deberán
ser orixinais e non ter sido gravados
anteriormente nun soporte comercial,
condición que tamén se lle requerirá á
música que opte ao segundo premio.
Os temas que opten ao primeiro e segundo premio deberán ser cantados en
galego e, en todo caso, todas as letras
que se presenten deberán estar escritas
na nosa lingua. Cada concursante, que
poderá presentar un máximo de tres
temas, deberá facilitar os seus dados
persoais, estilo musical, e instrumen-

sociais que levanta a enfermidade da SIDA. Entradas e horarios en www.salayago.com.

NUT TEATRO
Esta compañía representa
no Principal, o venres 12 e
sábado 13 ás 21h, a obra
Corpos disidentes, dirixida
por Carlos Neira Noya e
con Andrea Álvarez, Xiana lópez, Nerea Barros e
Iria Sobrado no reparto.

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

BENJU EL
EXTRATERRESTRE

As crianzas poderán gozar
o domingo 14 ás 12h30 na
sala Yago co este espectáculo de títeres e actores, da
man da mesma compañía.
Entradas e horarios en
www.salayago.com.

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

NACHO ARTETA

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

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

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA
Convócanse seis bolsas para a formación de expertos turísticos en
mercados emisores mediante a realización de prácticas profesionais
de especialización en oficinas de
turismo no estranxeiro durante o
2007 en Bos aires, Londres,
Frankfurt, Roma, Copenhague e
Lisboa. As solicitudes deben
presentarse antes do 27 de xaneiro
de 2007. A información completa
desta orde está recollida no DOG
de 26 de decembro de 2006.

CONSELLARÍA
DO MEDIO RURAL
Veñen de estabelecerse as indemnizacións por sacrificio obriga-

■ MÚSICA

torio de gando nos programas de
erradicación de enfermidades para
2007. Poderán ser beneficiarios
destas axudas os titulares dos animais que se sacrifiquen por resultar reaccionantes ás probas diagnósticas de tuberculose bovina e
brucelose no gando vacún, ovino e
cabrún, ou por ter convivido con
animais enfermos e que sexan
considerados sospeitosos ou os titulares de animais e os seus produtos de calquera especie sacrificados e destruídos por motivos de
sospeita ou confirmación da presenza dalgunha das encefalopatías
espoxiformes transmisíbeis. O
proceso de tramitación a seguir, a
contía das indemnizacións e as
compatibilidades con outro tipo de
axudas recóllese no DOG de 2 de
xaneiro de 2007.♦

NASA
A coñecida sala acolle este venres 12 ás 21h30 os
Concertos Espaciais Reixa-Nasa. O sábado 13 ás
22h poderemos disfrutar
da música portuguesa do
grupo do Porto Chamaste-Mô. O martes 16 os Seráns Tradicionais da Nasa a partir das 21h30. E o
xoves 18 ás 22h outro grupo do Porto: Trabalhadores do Comércio.

PATA NEGRA
O rock xitano da mítica
banda de Rafael Amador
chega o sábado 13 ás
21h30 á sala Capitol. No
mesmo lugar poderemos
escoitar, o vindeiro sábado 18, nun directo acústico a Burning.

■ TEATRO

Tui
■ EXPOSICIÓNS

EL LABERINTO

A compañía Dante Teatro
presenta, desde este xoves 11
ao sábado 13 na sala Yago,
unha orixinal obra que pretende pulverizar os prexuízos

COLECTIVA DE NADAL
Até este sábado 13 de xaneiro poderemos visitar esta
mostra, na súa X edición, na
galería Trisquel e Medulio.

tos empregados para a inscrición gratuíta en utopiaforo@nodo50.org ou no
café Uf (r/ do Pracer 19), adxuntando
as letras coas que participa, antes do
23 de febreiro. Máis información en
www.nodo50.org/utopiaforo.

DIARIO CULTURAL

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 todas
aquelas persoas que o desexen sempre
que non teñan unha relación laboral
coa CRTVG, con traballos orixinais e
inéditos, escritos en lingua galega que
non poderán ser adaptacións, debendo
estar libres de todo compromiso anterior con emisoras de radio, televisión,
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. Os autores poderán 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 ser enviados 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 presentadas un premio único dotado con 3.000 euros e catro finalistas como máximo, que serán emitidas pola Radio Galega e a audiencia
escollerá, por votación, entre as emitidas a obra que obterá o Premio do Público, dotado con 3.000 euros. Ademais serán publicadas en libro e CD.♦

Vigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Na coñecida libraría preséntase este xoves 11 ás
20h Enigmas de la ciencia:
el calamar gigante, de A
Guerra, A.F. González, F.
Rocha, J. Gracia e L. Laria
por algúns dos autores.

FRANCISCO CALVO
SERRALLER

O vindeiro xoves 18 ás 20h
na sede da Fundación Barrié poderemos escoitar ao
catedrático de Historia da
Arte na Universidad Complutense de Madrid, que intervén no ciclo O Museo do
Prado e a arte contemporánea. A influencia dos
grandes mestres do pasado
na arte de vangarda.
■ DANZA

VACUO
O Centro Coreográfico
Galego estrea a súa primeira produción, dirixida por
Os Pata
Negra están
na sala
Capitol
de
SANTIAGO
este
sábado 13.

■ 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.
Manuel
Sendón abre
mostra na
Fundación
Barrié de
VIGO o luns
15.

Maruxa Salas, o vindeiro
sábado 20 ás 20h30 no C.C.
Caixanova.

colectiva de vinte artistas.

■ EXPOSICIÓNS

As obras presentadas a este
certame están expostas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

CASAS DOENTES
O luns 15 inaugúrase na sede da Fundación Barrié este percorrido pola obra
máis recente do fotógrafo
Manuel Sendón, que recolle imaxes de casas en ruínas, deterioradas ou inacabadas, a modo de reflexión
sobre o estado actual das
construcións e o significado do paso do tempo nas
mesmas.

A Rede

II PASOARTE:
‘RETRÁTATE’

www.correcaminoslugo.com
Páxina electrónica do Club Ciclista Correcamiños de Lugo que, entre outras
probas, organiza a competición de bicicletas todo terreo do Concello de Lugo,
puntuábel para o Open Galego. Inclúe información sobre o club, datos sobre as
actividades que programa, galería fotográfica e ligazóns e contactos.♦

5 ANOS DE BD BANDA

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

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.

PINTURA MUTANTE

ALTERARTE
O 2º andar da Estación de
RENFE acolle esta mostra

■ 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 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 en Vigo. 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.

■ 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.

■ 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).

■ 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.

■ 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

■ Traspásase, por enfermidade local comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bombóns e libraría no centro de Pontevedra. Telf. 886 208 703.♦

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

a sábado de 17 a 20h, expón
os seus oleos, debuxos e
gravados na galería Arcana.

■ TEATRO

Vilagarcía
ilagarcía

Lisboa

OLLARES DE PERFIL

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR CASAS

A FUNDAÇÃO

ballo de Pablo Alonso, Nono Bandera, Toño Barreiro, Bosco Caride, Salvador Cidrás, Din Matamoro, Eltono & Nuria, ou
Juan Rivas, entre outros.
■ MÚSICA

ALL THE CREAM

O novo grupo de punk-pop
local presenta Never told
you this before o sábado 13
na Iguana Club, nun concerto no que tamén tocarán
os bilbaínos Thriller.

O mito de Greta Garbo,
obra gañadora de 9 festivais
internacionais e premio ao

Até o 15 de xaneiro, de luns

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

ANOS 80

A Fundação Serralves acolle, até o 25 de marzo, a mostra Uma tipología, proxecto
ambicioso que presenta unha
perspectiva espécifica sobre
a arte deste período.

Esta instalación de gran-

des dimensións realizada
polo artista Pedro Cabrita Reis no CAMJAP para
celebrar os 50 anos da institución, con materiais reciclados do almacén, pode
visitarse até o 29 de abril
de 2007, xunto cun conxunto de pinturas da serie
White Room.

UN MUNDO DE GAITAS

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 inte♦
ractivos.♦

Non vos riades que o conto é triste

A MOSTRA INVISÍBEL

ANA LEGIDO
A artista expón a súa obra
xunto coa de Fernando
Quesada na galería Alpide
até o 31 de xaneiro. No
mesmo lugar podemos admirar tamén a pintura de
Jorge Castillo.

■ 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.

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

A Casa das Artes amosa ao
público as obras da colección de arte galega pertencentes ao museo municipal
Quiñones de León.

SÉCULO XX

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

INÉDITOS DE LAXEIRO

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

Podemos visitar esta escolma de traballos dos novos
creadores da banda deseñada galega até o 11 de febreiro no Verbum.

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

ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta emisión sucedánea das emisoras árabes da AM.

IGNACIO BASALLO

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 06

CLUB CICLISTA CORRECAMIÑOS

■ 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.

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 tra-

Esta foto foi tomada en 1978. É todo un documento fundacional da nosa paisaxe contemporánea. Xusto a que se extendeu ao fragor da modernidade retorcida ou a necesidade sobrevenida. Ainda así,
quen nos dí que non é toda unha icona da sociedade da información. Calquer analista pode solicitar
♦
copia para reflexionar en tal sentido.♦
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Anuncios de balde
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

U

n bispo polaco dimitiu
despois de ser acusado de colaborar co anterior goberno comunista.
Outros once veñen de ser
acusados do mesmo pola
prensa. Doce bispos son de-

masiados bispos. ¿Caberá
acaso deducir que o anterior
réxime tiña, contra todo o dito até agora, unhas boas relacións coa Igrexa polaca ou,
cando menos, cunha parte
significativa dela? ¿Será que

os comunistas non eran tan
ateos ou que os bispos non
eran tan anticomunistas? En
fin... En todo caso, ¿para
cando as denuncias contra os
bispos que colaboraron coa
ditadura franquista?♦
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Santiago Vázquez Collazo
‘O noso patrimonio arqueolóxico é un tesouro
sen valor material pero de importancia científica’
H. VIXANDE
É un dos arqueólogos que no
outono saíu ao monte á procura de patrimonio perdido que
os lumes do verán deixaron á
vista. Chámase Santiago Vázquez Collazo e di que cada vez
que sae ao campo, atopa algo.
Iso de andar polo monte á procura de patrimonio perdido...
Non é raro. É a forma de incorporalo ao catálogo oficial da
Dirección Xeral do Patrimonio,
ademais de ver o estado de conservación dos elementos que xa
estaban catalogados. Hai patrimonio que se coñecía por bibliografía ou por fontes persoais e
tamén aparecen cousas novas.
Vostede cando saíu ao monte que buscaba?
O que me mandaron na Dirección Xeral do Patrimonio.
Despois dos lumes do verán decidiuse ampliar o catálogo de elementos arqueolóxicos e patrimoniais. Á hora de catalogar atopámonos co inconveniente do exceso de vexetación polo despoboamento rural e a repoboación de
piñeiro e eucalipto. Paradoxos da
vida, estes lumes tan negativos
foron positivos para localizar
parte do noso patrimonio.
Buscaba o que atopou ou
atopou algo que non buscaba?
Cando saes ao monte, en función das zonas, podes saber que
xacementos estás en condicións
de atopar. Hai onde atopas moitos
petróglifos. Tamén hai zonas con
mámoas. Castros hai en toda Galiza e non é difícil dar con eles.
Por todo iso non topamos nada
inesperado. Este foi un traballo de
varios equipos de arqueólogos.

PA C O VILABARR O S

Seguro que tamén andaba á
procura dalgún tesouro.
Eses tesouros son relatos míticos que fan moito dano ao patrimonio porque a xente que anda á
súa procura estraga os restos arqueolóxicos. O noso patrimonio é
un tesouro sen valor material pero
de grande importancia científica.
Cando o atopaban no

monte, que dicían os veciños?
Ao principio sempre pensaban que éramos da concentración parcelaria e, se estaba proxectada unha liña de alta tensión
ou unha estrada, que tiñamos relación. Despois, cando nos identificabamos, axudábanos. Unha
parte do traballo é unha enquisa
etnográfica entre os veciños por-

que son os que coñecen mellor o
patrimonio, aínda que ás veces
non teñen conciencia de coñecelo. Saben del polas lendas de
mouros, unha tradición oral que
é parte do noso patrimonio e que
a xente nova está a perder.
O de atopar novos castros
tamén é un mito.
Nunca podes dar por pechada unha prospección. Hai catálogos oficiais desde os oitenta e
sempre que vas ao monte atopas algo novo.
Que hai máis, mámoas ou
petróglifos?
Non hai un número oficial pero si zonas. Os petróglifos están na
costa do sur e no interior de Pontevedra, pero cada vez tópanse máis
no interior e no norte. Quizais sexa porque sempre se pensou que
estaban nas Rías Baixas. Os túmulos están máis espallados.
Case non hai menhires e
moito menos aliñamentos ou
círculos de pedra.
Pedrafitas hai catalogadas dúas ou tres e non está claro que sexan. Hai quen afirma que poden
ser marcos antigos. En todo caso
non nos podemos comparar coa
Bretaña. O mesmo acontece cos
círculos de pedra. Hai catalogado
algún nas Pontes e parece que
nas Rías Baixas, pero son moi
excepcionais. Outra cousa é que
podan comezar a aparecer agora.
Supoño que no seu traballo o
programa Google Earth axuda.
A fotografía aérea sempre se
emprega na procura de xacementos grandes como os castros. Hai
compañeiros que mesmo son
quen de localizar vellas minas
romanas, pero non son útiles para atopar petróglifos.♦

As montañas de Galiza
Adela Leiro, Mon Daporta, Víctor M. Caamaño, Manuel Núñez e Isaac Pontanilla

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas, montañas e grandes serras separadas por milleiros
de ríos e regueiros e algunha que outra chaira ou depresión. A diversidade de rochas e microclimas, xunto
coa historia xeolóxica crearon múltiples mofoloxías de relevo onde podemos atopar formas suaves ou
escarpadas, profundos canóns, ou vales de pouca pendente. Despois dun grande esforzo e dunha longa
camiñata, non hai mellor sensación que a de sentar nun cumio e contemplar a paisaxe desd as alturas.

A

N O S A

T E R R A

Consumismo
FRAN ALONSO

C

ando ese esquizofrénico remuíño chamado Nadal rematou, o
dinosauro aínda estaba alí.
Na época postmonterroso,
o dinosauro ten a aparencia
dun estraño formigueo, voraz e desacougante, que se
introduce coma un virus
imparable nas persoas, percorréndolles o sangue para
sorbelo sen que os individuos se decaten. O formigueo é individual e social.
Percíbese nos comportamentos das persoas e na
aparencia das cousas e ten
o seu tobo predilecto nas
grandes superficies e nos
centros comerciais, hoxe
eufemisticamente chamados Centros de Ocio polos
ilusionistas. Un deles é
Abel Caballero, que pretende montar un na beiramar de Vigo. O dinosauro
está instalado na vida cotiá,
pero a sociedade occidental aínda non espertou; todo o contrario: adormece
aletargada no cruel soño do
consumismo. Porque, se
garabullamos nel, vemos
que na súa nudez o consumismo é pura crueldade:
provoca insatisfacción, ansiedade e dependencia no
individuo e afianza a desigualdade no planeta, a inxusta distribución da riqueza, provoca danos ecolóxicos, xera grandes cantidades de residuos, e incide
no esgotamento dos recursos naturais. E, aínda por
riba, é decididamente imposible manter unha sociedade culta, consciente e libre cando as súas relacións
humanas e económicas están estruturadas desde o
consumismo. Con todo,
cada vez máis ongs utilizan
o consumismo como fonte
para captar recursos económicos. É un motor tan poderoso que retrata o noso
tempo e os escritores non
podemos obvialo.
A confusión entre ocio
e consumismo, nunha estreita relación sine qua
non, é terriblemente perversa e incide de forma
preocupante sobre a infancia. No Nadal, aínda que
un se propoña restrinxir de
forma severa os agasallos
que reciben os cativos, raramente o consegue. O
contorno presiona tanto
que é necesario pactar coas
persoas próximas e en
moitas ocasións ese pacto
non é ben recibido. O feito
de non agasallar ou de facelo con contención non
está ben visto. Tanto é así
que os aniversarios dos cativos están a converterse en
festas rutinarias de derroche e despilfarro, fomentando unha educación que
é unha bomba de reloxería.
E é que ao final non haberá lóxica máis esmagadora
que a de que a sociedade se
desintegre na voracidade
do consumismo.♦

