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Decide
a OTAN sobre
o estaleiro
de Fene?

FUNDADO EN 1907

(Páx. 17)

1,75 euros

Francisco González Viñas

Debate sobre o Estatuto

‘Barreras pode darlles
emprego a 3.500 persoas
en Fene’

(Páx. 7)

Ser tratante de gando
no século XXI
(Páx. 2-3)

A VISITA DO PRESIDENTE EMILIO PÉREZ TOURIÑO Á MONCLOA
resolveuse cun evidente fracaso que se quixo enmascarar procurando un titular dun tema que nin sequera aparecía na axenda: “A
Cidade da Cultura será cuestión de Estado”. Nada concreto sobre
o estaleiro de Fene –estudarase a proposta–, e o xa sabido e aprobado nas Cortes sobre o AVE a Vigo, vaise facer. A única novidade é que o presidente galego acepta catro anos máis de demora. O
anunciado por Touriño sobre a Cidade da Cultura sería preocupante se non se tratase de focalizar un novo tema para que non se
evidenciase o fracaso no cerne da reunión. Pero demostra, ao
mesmo tempo, un enorme desacerto político. Non se pode presentar un pretendido proxecto sen que os membros do seu goberno, coa conselleira de Cultura á cabeza, teñan coñecemento del
nin fosen consultados. E menos se pode abrir de novo un debate
sobre un tema que custou moito pechar. Pero sería aínda peor se
fose certa a aposta por tirarlle á Cidade da Cultura o seu carácter
eminentemente galego. Pero podemos estar tranquilos, trátase de
novo dun fume de leña verde ao que nos ten tan afeitos o presidente galego. Unhas veces atízao persoalmente e outros por fogoneiros que crean polémicas coas decisións do seu propio goberno.
Os mandilóns das Galescolas só son o penúltimo exemplo.♦

PA C O VILABARR O S

VIAXES NO SCRIPTORIUM
Paul Auster

Un home, vello e só, está sentado nun
cuarto no que hai unha ventá e unha porta,
unha cama, un escritorio e unha cadeira.
N on ten recordos, non sabe se pode saír de
alí. Arredor del apenas hai obxectos: unhas
fotos va g amente familiares, catro moreas de
follas de papel e etiquetas cunha palabra
escrita a man. Despois do éxito de Brooklyn
Follies, Paul Auster volve cunha novela que
explora o misterio da imaxinación,
o territorio da ficción e da linguaxe.

Pepe Carreiro
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Unha profesión que cambiou pero que continúa a ser imprescindíbel

Tratantes
os intermediarios do millón de vacas
H. VIXANDE

No noso país hai, grosso modo, o millón de vacas que computara Manuel Rivas. Temos, tamén, máis ou
menos o número de tratantes de sempre, mais nin son as mesmas vacas nin son os mesmos tratantes.
Ao ritmo que as frisonas substi- Santa Susana. Despois, desde
tuíron as pintas e as marelas, 1971, no Mercado de Salgueiricambiaron o tratantes do noso ños, onde alcanzou a cualificapaís. Número segue a ser o mes- ción de mercado nacional en
mo e son máis necesarios que 1978. En 1998 trasladouse ás nonunca pero hoxe traballan para vas instalacións de Amio. Desde
cebadeiros e grandes granxas. 1986 xunto con Salamanca e TaNo camiño, desapareceron a lavera de la Reina funciona unha
maioría das feiras do país. Que- mesa europea de prezos de redan, apenas, a de Silleda e o ferencia e en 94 constituíuse unMercado Nacional de Gando en ha mesa de canais de cotizacións
Santiago, o resto son anécdotas de Terneira Galega. Conta cun
cunha actividade moi minguada. recinto de 160.000 metros, dos
“Este traballo non desapare- que 25.000 están cubertos.
cerá nunca mentres haxa vacas
O Mercado Nacional de Ganporque hai unha
do é unha feira de
tipificación moi
tratantes. Van tradetallada das netantes a comprar
eño que conducir e vender. Tratancesidades do mercado, cada cliente
tes e carniceiros,
ten unhas deman- sesenta quilómetros aínda que en medas moi concretas antes de poder
nor número. Ás
e pide unhas caliveces mesmo códades moi deter- mercar unha vaca,
lase algún ganminadas que só
deiro, pero son os
pode atopar un antes non hai
menos. Acontece
tratante”. Estas
outro tanto en Siningunha”
palabras non colleda. En realidarresponden a nin- LUÍS REI,
de, hoxe a comgún sociólogo nin
pra-venda
de
a un economista. tratante de Oleiros
gando está nas
Pronunciounas
mans de profeManuel Rei Nosionais que mervo, tratante de
can e venden nas
Oleiros que cada mércores acude grandes feiras. Iso si, os fornecea vender entre 15 e 20 vacas ao dores, o primeiro chanzo do sisMercado Nacional de Gando de tema, continúan a ser os de semAmio, nas aforas de Santiago.
pre, os gandeiros. “Eu teño que
“Aquí comezan a descargar á conducir sesenta quilómetros anunha da madrugada dos mércores; tes de poder mercar unha vaca,
ás seis e media comeza o mercado antes non hai ningunha, na miña
de becerros e as oito o de abasto e zona xa non quedan”, explica o
outras especies”, explica Conchita oleirense Manuel Rei Novo.
Canedo, a xerente do Mercado
Nacional de Gando. “É un merca- Comprar gando a vulto
do de trato tradicional; nós ofrecemos aloxamento de gando, salas Manuel é un pequeno tratante
de comercialización, estación de que vai polas portas comprando
desinfección, servizos veteri- gando a vulto, sen pesar. Ten conarios e rexistro de entrada e saí- renta anos, leva desde os vinteda”, explica Conchita.
dous na profesión e foi testemuDesde o século XVIII Santia- ña de como se transformou o
go celebra feiras de gando. Pri- sector. “As grandes granxas aumeiro fíxoo na Carballeira de mentaron e os pequenos produ-
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viviría de rendas, non traballaría”, explica Manuel Pereira.
O problema do sector relacionado co campo galego é que o
abocaron a adquirir tamaño sen
preguntarlles aos afectados se
iso era o que desexaban. “Quen
quere ter todos eses problemas
dun negocio grande?, traballamos nisto para vivir con dignidade, para gañar un salario como
calquera outro”, explica o carniceiro de Maside.
Manuel Pereira traballa con
tratantes case sempre fixos. Eles
coñecen as súas necesidades e
procuran as reses que el desexa
vender. A cambio, os seus clientes teñen o privilexio de comer
unha carne de calidade que está
vedada aos que viven nas gran-
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Vén da páxina anterior

des cidades. “Aí –explica Manuel– case non queda máis remedio de ir aos supermercados, onde a carne é ruín porque vén dos
matadoiros. A miña é boa e iso
págase. Ten un prezo que pode
ser de tres euros máis por quilo”.
Os matadoiros
Os matadoiros son outra das razóns dos cambios rexistrados na
profesión de tratante de gando.
“As grandes granxas están comprometidas cos matadoiros, aí
non entran os tratantes”, explica
Manuel Pereira, para precisar a
continuación: “o resultado é que
entra todo tipo de carne e cando
un supermercado realiza un pedido, mándanlle o que hai, calquera cousa, por iso imos rematar comendo carne de cartón”.
Unha maraña legal protexe a
existencia dos matadoiros e fainos imprescindíbeis no sistema
alimentario. Todo o que se mata,
ten que ser en matadoiro, a pesar
de que no caso dos porcos a tradición da matanza fixo que as
autoridades aínda non se atrevesen a meterlle man. O resto do
gando vai a matadoiro, ben porque estes lugares xestionan o
mercado da carne, ben porque os
pequenos tratantes e carniceiros
teñen que acudir a el cando queren sacrificar un animal.
Os problemas da gandería galega empezaron en 1986 cando
España entrou na Unión Europea. Entón comezaron as regulamentacións. Unhas foron positivas, pero a maioría delas resultaron nefastas para o sector. Os
efectos negativos moitas veces
non eran consecuencia dunha política intencionada para restarlle
peso ao noso campo. Como se di
agora, eses foron os danos colaterais dos programas que pretendían modernizar o agro, facelo
competitivo e mellorar as condicións de vida dos nosos labregos.
“Agora nin podemos atar o
gando polos cornos, hai que atalo polo pescozo; dis que é para
non maltratar os animais, pero
onte en Silleda case vexo un accidente por non atar unha vaca
polos cornos”, protesta Henrique
Otero, de Baralla. Henrique é
tratante e non ten que facer moitos quilómetros para atopar gando que levar á feira a vender. Na
súa zona hai de sobra.
A pesar da mala prensa que
ten a Unión Europea, algo fixo
pola seguridade alimentaria do
país, aínda que en parte pola súa
culpa descendese a calidade da
carne. “Antes, cando atopabas
un gandeiro que tiña unha vaca
enferma, facías o día porque lle
pagabas cinco mil pesetas, quitábaslle a vaca do medio e a ti no
matadoiro pagábanlle corenta ou
cincuenta mil pesetas; hoxe, como vaia enfermo un animal, non
serve para comer”, protesta Ricardo Álvarez, un antigo tratante
que hai pouco que se xubilou.
Ricardo ten saudade dos vellos
tempos, cando as feiras sucedíanse apresuradamente. “Saía da
casa e o primeiro día ía a Monterroso, logo a Rábade, despois a
Vilalba, logo a Prior, despois a
Becerreá e finalmente a Santiago. Tamén estaban a de Escairón,
a de Monforte... Hoxe, ademais
de Silleda e Santiago, que queda? Melide e Agolada, porque na

Conchita Canedo dirixe o Mercado Nacional de Gando de Santiago.

A . N .T.

de Chantada xa non hai nada”, di
Ricardo.

pa da desaparición do gando no
seu concello á división da terra.
Unha consecuencia indirecta é
A concentración parcelaria
descenso do número de tratantes.
“Se aquí houbese concentración,
Ricardo deixou de ser tratante todos terían catro ou cinco vacas
porque lle chegou o tempo da xu- e continuaría a haber tratantes
bilación. Outros,
porque serían nenin sequera andacesarios; pero
ron este camiño.
sen parcelaria,
os matadoiros
Antonio Álvarez
quen quere andar
Quinteiro é fillo
co gando dunha
remataremos
de tratante pero
finca a outra para
preferiu montar comendo carne
que paza?”, exun bar e non conplica.
tinuar coa profe- de cartón”
Se as grandes
sión do seu pai.
granxas e os ma“Por esta zona [a MANUEL PEREIRO,
tadoiros prescincomarca do Car- carniceiro de Maside diron duns interballiño] xa non
mediarios como
hai gando, en Gaos tratantes, de
liza quédanos Luque vive este cogo. Hoxe as explotacións son lectivo e como é que non desapagrandes, antes, había animais en receu? Sobre todo de vender vatodas as casas porque se necesita- cas de carne e becerros de recría
ban para traballar o campo; con para os cebadeiros. Iso último é
iso era co que negociaban os tra- o que fai Manuel Busteiro, de
tantes e ao acabarse iso, rematá- Pontevedra. Manuel é un dos
ronse os tratantes”.
dous ou tres maiores tratantes do
Manuel Pereira, o carniceiro noso país e cada mércores no
de Maside, tamén lle bota a cul- Mercado Nacional de Gando ad-
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Ricardo Álvarez foi tratante. Agora está xubilado.

quire arredor de douscentos xatos de recría para os cebadeiros.
“Traballo con pedidos, vendo en
cebadeiros, moitos deles en Catalunya”, explica. Os seus fornecedores son outros tratantes de
menor entidade aos que lles
compra en Santiago o gando que
precisa.
Manuel Busteiro é tratante
por tradición familiar e comezou
con vintedous anos. O seu fillo
seguirá a súa senda e xa o axuda
no traballo. “Gaño a vida ben, pero vacacións, poucas”, asegura.

PA C O VILABARR O S

A Manuel Busteiro tenlle
vendido moito gando Manuel Rei
Novo, o tratante de Oleiros que
ten que percorrer sesenta quilómetros antes de atopar unha vaca
que comprar. É un home que coñece os animais e os seus clientes. Tamén pensa que hoxe a calidade do produto non é a mesma.
“Quedan becerros bos e é o que
busco eu, pero a carne ecolóxica,
a natural, das vacas que pastaban,
esa non queda. Non se sabe se era
rendíbel, pero a calidade si que
era boa”, asegura.♦

Xa non quedan tratantes en Garabás
Os garabaneses eran tratantes de grandes nin pequenas. Meu hotoda a vida. En Garabás, parro- me ten que ir polas feiras co caquia do concello de Maside, a mión e tampouco quedan moicompra venda de gando era unha tas feiras”, sinala.
actividade tradicional que esmoA opinión xeral é pesimista
receu. Agora só son uns poucos en Garabás. Mesmo algúns
pero en tempos esta zona foi co- pensan que a actividade desañecida en todo o
pareceu en todo
país pola mestría
o país. “Isto acados seus fillos no
bouse, a maioría
eiras non hai,
trato de gando.
foron morrendo,
En Garabás
outros xubilágando
tampouco,
os tratantes que
ronse, non é renquedan poden como vai haber
díbel”, subliña
contarse cos deFrancisco Ferdos dunha man: tratantes?’,
nández. FrancisPaco o Morán,
co vive en GaraCamilo de Cons- FRANCISCO FERNÁNDEZ, bás pero non é
tanza e Xosé de
tratante, aínda
transportista
Lamaseida. En
que está moi reMaside, a capital de gando
lacionado
co
do concello, tasector. Co seu
mén opera Benicamión, transto o Garulo.
porta gando para
Concha, a muller de Camilo os tratantes. “Feiras non hai,
de Constanza, di que o seu ho- gando tampouco, como vai hame é dos poucos que se gañan a ber tratantes?”, engade.
vida con esta actividade, pero
Un dos tratantes que se xubisinala que moitos tiveron que lou é Ricardo Álvarez. Ricardo é
deixalo. “Aquí non hai gando, da aldea da Carreira en Garabás
hai en Arzúa e por aí, alí as e di que “os poucos compañeiros
granxas son grandes, grandísi- meus que quedaban xubiláronse,
mas, pero aquí non hai nin os novos non queren dedicarse a

‘F

Francisco Fernández transporta gando para os tratantes de Garabás.

iso, prefiren marchar. A min
mesmo, a autopista [Dozón Ourense] lévame parte das terras e
do outro lado vén o AVE”.
En Garabás só hai un bar.
Nel cando o telexornal, reúnense para xogar a partida os
poucos tratantes de gando que
quedan na parroquia, pero están en minoría. É máis, imperan os xubilados falando dos
vellos tempos. Pero do que vive o bar de Garabás é de dar

P. VILABARR O S

comidas aos traballadores das
obras do ferrocarril porque
nas aldeas desta parroquia
pouco queda que facer. “Hai
que andar con coidado, por
aquí vén todo tipo xente con
malas intencións, este día chegoulle a un veciño un que viña
a revisar a instalación do gas e
pedíalle seiscentos euros, era
unha estafa!”, conta unha veciña á que lle preguntamos por
un tratante.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Ten 2 7 anos. É peón
d a construción.
Tra b alla 1 2 horas
diarias. N a nómina
pon que cobra 1.3 0 0
euros, pero este mes,
por exemplo, non
cobrou máis de 6 0 0.
N on ten p ara p a g ar
o piso. Chora mentres
o conta.

P

Ferrol: 2007 ou 1837?

roduce asombro, mágoa e carraxe o que
está a acontecer con Ferrol. Os mesmos
que desmantelaron o sector naval público en Galiza torpedean e claman agora
contra os esforzos da Consellaría de IndusHENRIQUE HARGUINDEY
tria por revitalizar a zona e crear postos de
traballo. Cando eles son os responsábeis e seguen sen facer nada polo sector público, agora pretenden botar todo abaixo porque seica
están contra a “privatización”. Éche boa!
Pensamos que sería ben dar a coñecer o
relato da visita que en 1837 fixo a Ferrol
Eugène Rosseeuw Saint-Hilaire, un historiador e hispanista francés, naquel momento enrolado como oficial de Mariña e logo profepeza que forma un singular contraste coa soisor da Sorbona.
Antes, convén lembrar dúas cousas: que a dade das rúas. E mais nelas abundan as tenmediados do século XVIII traballaban no ar- das, pero, como me dicía inxenuamente unsenal de Ferrol –un dos máis importantes de ha muller do país: “Son máis os que venden
Europa– quince mil obreiros, e que no derra- ca os que mercan”. A razón diso é ben sinxedeiro cuarto do século comeza unha crise dos la: non existe outro comercio en Ferrol seestaleiros ferroláns que se agravará tras da nón o das municións e os efectos militares,
desfeita de Trafalgar (1805) co parón da nin outra poboación senón os empregados.
Orabén, como estes empregados, de moita
construción naval.
Escoitemos, logo, a Rosseeuw Saint-Hi- ou pouca categoría, levan xeralmente un
laire: “Fun, en compaña dalgúns oficiais do atraso de dous anos de salario e non cobran
practicamente desta débeda sebergantín, visitar, a catro leguas
nón dous ou tres meses por ano,
da Coruña, o porto do Ferrol –polo que a natureza aínda fixo máis
omo estes concíbese ben que os tendeiros,
a menos que lles fíen aos empreque polo de Mahón– e mais o arempregados gados –igual ca estes lle fían á
senal, magnífica ruína do que foi
raíña Cristina– non atopen pracnon hai moito o mellor porto militar da Península. Imaxinade, levan un atraso ticamente clientes en Ferrol.
O pobre home que nos mosnun amplo muro de granito, un de dous anos de
traba o arsenal non vira probaportelo estreito, de apenas media
milla de largo e tres millas de lonsalario e non belmente cartos dende un mes
antes, a xulgar pola alegría coa
go. Esta foz –tan apertadiña nalcobran desta que recibiu a nosa moediña.
gúns puntos que se diría furada
ao seu salario, había case bertos de moradas e de bosquiños de piñeiros
pola man do home– non conta
débeda senón Canto
tres anos que non sentira falar e castiñeiros, cunha espesa verdura que lle dá
con menos de sete fortes destinados a defender a entrada dela. Esdous ou tres del, e os seus farrapos ben tes- á paisaxe o mais ridente aspecto. Coidaría un
temuñaban, por parte, a súa ve- que se atopa nas partes máis ricas do Xura ou
tes fortes están case desarmados,
dos Vosgos, porque nada desta fresca e vizoé certo. Que terían que defender meses por ano, racidade.
A totalidade dos buques que sa vexetación anuncia o sol do mediodía.
arestora? Pero un só deles é quen
de armar máis de duascentas pe- concíbese que se atopaban daquela na dársena Con moito dereito lle chaman a Galiza a
zas de canón, e ningún navío da- os tendeiros non compúñase dun navío, unha Normandía de España. E aínda que se atopen
fragata e dúas corbetas novas, por acá e por acolá algunhas oliveiras e
ría resistido, nesta pasaxe estreita, o fogo desa formidábel bate- atopen clientes todos desarmados. Con todo, ne- mesmo –din, mais cústame crelo– algunhas
se momento estaban armando os laranxeiras en pleno interior, grazas á dozura
ría, que por forza cómpre costear
en Ferrol”
tres últimos barcos, e os oficiais dos invernos, o carácter xeral da vexetación
a tiro de pistola.
franceses que me acompañaban e as brétemas espesas que cobren esta costa
Unha vez pasada a foz, desatoparon a súa aparellaxe e a súa tormentosa, mesmo durante o verán, semecóbrese ante os vosos ollos un inconstrución completamente con- llan pertencer a unha latitude temperada”.
menso estanque circular rodeado
En 1787, a poboación de Galicia era o
por un anfiteatro de ridentes montañas culti- formes coa ciencia. Mais, de certo. daba mávadas até o cume. Fronte vosa e no centro do goa ver eses pouquiños obreiros, co seu es- 13,11% da total de España. Segundo publicacaso
material,
perdidos
no
medio
de
inmenba nese mesmo ano o diplomático francés Jeestanque esténdense a vila e o arsenal de Ferrol, con longas galerías coroadas por tella ru- sas galerías que ecoaban pouco tempo antes an-François Bourgoing “Galiza é, sen combia que presentan de lonxe o espectáculo co ruído de dous mil obreiros traballando”. paranza, a rexión máis poboada de España”.
Só a fermosa e leda Natureza é a contra- No 2001, segundo o último censo de poboamáis impoñente. A cidade, máis nova e máis
ción, ven sendo o 6,59, a quinta comunidade
ridente que A Coruña aínda que menos pobo- partida á tristura da crise de Ferrol.
“Os arredores de Ferrol, mais arborados e autónoma en canto a poboación.
ada, está cortada en ángulos rectos. Todas as
Dá que pensar, non si?♦
casas son brancas e teñen un aspecto de lim- mellor cultivados ca os da Coruña, están cu-

A crise económica que vive Ferrol non é nova. Xa a mediados do século XIX un oficial francés deixou escrito
como viu de precarias as condicións dos ferroláns durante unha das cíclicas quedas da actividade industrial.

‘C

Un consello de
Ferrín aos que
escriben (en El País ,
p áxinas de G alicia):
“ O escritor debe ser
lector. Un pred a dor,
debe a propiarse dos
outros, debe roub ar,
debe ser pirata e
incorporar todo á súa
expresión”.

Nos EE UU non
existe a corrupción
política . Simplemente,
cando se convocan
eleccións, os dous
p artidos dedícanse a
recolectar fondos e o
que recolle máis
diñeiro g aña . C erto
que tamén hai un
pequeno trámite nas
urnas. Pero en todo
caso o importante
non son as ca binas,
senón as caixas
fortes.

O caso do hotel d a
Toxa que lles
prohibiu, por escrito,
aos seus empreg a dos
falar en g alego (ver:
A N T 1 2 5 3) non
mereceu nin
informacións, nin

Cartas

O galego na escola
Algúns galegos rexeitan que a lingua galega vaia á escola máis horas, por imperativo legal, como van
os rapaces obrigatoriamente até
que cumpren os 16 anos. Eses
mesmos cidadáns queren que o
castelán xogue a Liga de Campións (xunto co inglés, o chinés, o
árabe, o francés, o alemán...), e que
a nosa única lingua autóctona (se
non lles prace dicir propia) xogue,
como moito, na segunda división
(co vasco e co catalán). Asemade,
os máis intolerantes quérena exterminar por endogamia escolar e social, para, co tempo, declarala lingua morta (como lles pasou antano
ao ibero, ao mozárabe, ao gótico e
ao guanche). E abráiense vostedes:
aínda que naceron en Galiza, hainos que só falan o castelán, e non
queren saber ren de rexurdimentos,
nin de diglosias, nin de novos tempos e novas políticas, porque así xa
lles vai ben na feira. Falarlles a eles
da lingua galega é como nomear-

lles a Gallaecia e a Atlántida, un
paraíso e un continente perdidos na
noite dos tempos.
Dito isto, engadirei que un
idioma vivo non se fala nin se escribe por imposición. A lingua galega necesita apoios, orzamentos,
ideas, investimentos, publicidade,
medios, profesionais e galegofalantes que a difundan, tamén glamour, porén nunca políticas de ‘ordeno e mando’, porque así non se
lle quere máis: hai cariños que matan. A Lei de Normalización Lingüística, xusta e necesaria, de pouco serviu até agora e aínda nunca
se aplicou ao 100 por cento. Por
iso tampouco me abeiran as reaccións que algúns galegos amosaron, a priori, ante a proposta da
Consellaría de Educación a prol de
obrigar na escola o uso prioritario
da lingua galega respecto ao castelán, porque cando uns empurran
para a esquerda, outros (e non
poucos) fano para a dereita, sen
dúbida, e así non avanzamos, só
nos encerellamos. A supervivencia

do galego será posíbel se todos vogamos na mesma dirección. Penso
eu que alguén pecou de inxenuo se
imaxinou que os desconformes ían
calar, sen máis; emporiso as cousas non funcionan así nin son tan
sinxelas; sempre hai inimigos que
agardan os erros alleos para atrincheirarse no seu inmobilismo, e
non perden a ocasión de acusaren
aos defensores da lingua galega de
inquisidores e, incluso, de separatistas. A nosa lingua non precisa
carnés políticos, máis ben seareiros que a defendan, a usen e a propaguen por convencemento propio, por amor, por morriña, por
herdanza e por respecto ao pasado,
porén, sobre todo, con intelixencia. Polo xeral, as imposicións ou
as prohibicións non son políticas
intelixentes nin axeitadas.
Que se pode facer a prol de
acadar o seu uso voluntario en todos os ámbitos da vida: no traballo, no fogar, na escola, na rúa, no
ocio...? Moito, porén sempre contando coa propia vontade das per-

soas adultas e coa comenencia e
proveito dos cativos, para provocar un efecto dominó en toda a
poboación. Non fago aquí propostas por falta de espazo, que non
por falla de ideas, porén a mellor
publicidade é o boca en boca, tanto a positiva como a negativa. Sen
saírnos do ámbito escolar, pódense diferenciar os estudantes externa e obrigatoriamente segundo a
súa relixión, a súa raza, a súa orixe ou a súa ideoloxía? A resposta
é a mesma se nos referimos á súa
lingua? Pois iso.♦
ANTONIO OTERO
(MACEDA)

O problema
da vivenda
O outro día escoitei un responsábel dos promotores inmobiliarios
dicir na televisión que nunca coma hoxe fora tan fácil ter un piso
en España. Segundo a súa análi-
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O dubidoso autonomismo do PSOE
BIEITO ALONSO

N

o mundo do ciclismo é ben coñecida
a figura do corredor “chuparrodas”. É
aquel que cando vai escapado con outros apenas dá relevos, que fai que fai e que
agarda chegar ben descansado á liña da meta
para gañar a etapa. Sobra dicir que entre o
pelotón é criticado e desprezado e que mesmo, en non poucas ocasións, existen atletas
que prefiren renunciar á vitoria antes que levar ao colo esta caste de gandallos.
A imaxe chegoume con forza cando reparei
na escenificación do fracaso das conversas para
a reforma do Estatuto galego. Resulta que un
dos actores, o secretario xeral do PSdeG-PSOE
e presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño,
sacou peito no tramo final para proclamar a inapelábel vitoria das súas cores (a da etapa, non
vaian pensar, que á carreira aínda lle quedan tiradas abondo para anticipar gañador) e, xa postos a sacar tallada, para nos lembrar que o seu
equipo foi o que máis turrou do pelotón dende
os tempos en que Castelao sandaba enfermos.
Cun aquel de desmemoria por aquí, de certa demagoxia polo outro lado e de bastante fachenda
para rirse do traballo dos demais, veu resultar
que Touriño colocou os seus (os de hoxe) correlixionarios do PSOE no moi admirábel papel de
cerna ideolóxica do autogoberno galego. Deixarei para mellor ocasión a discusión sobre o papel que cada quen xogou no proceso político
que rematou co Referendo do 1981 porque é
preciso moito vagar para esa ocupación. Tampouco teño nas mentes facer balanzo do que vai
pasar con esta reforma pendente porque aínda
estamos no pre-quecemento do debate. Así que
heime limitar a falar do Estatuto do 1936.
O presidente da Xunta tense gabado publicamente de que, tamén, no ano 36 o seu
equipo defendeu de xeito inequívoco un réxime de autogoberno para Galiza. Non sei
exactamente de que argumentos bota man
pero imaxino que, posibelmente, se debe remitir ao socorrido exemplo de Xaime Quintanilla. Certo, Quintanilla é a figura máis coñecida de entre os socialistas galegos do primeiro terzo do século XX que defendeu
abertamente un réxime autonómico para Galiza. Aínda se poden citar algúns como el,
Marcial Fernández, Edmundo Lorenzo, Ramón Beade,… pero poucos máis.
Con todo, os asesores de Touriño deberíanlle dicir que, para ser sinceros, á altura do quinquenio republicano a posición do propio Quintanilla non era máis que unha marxinalidade no
seo do PSOE galego. Que aqueles que tentaron

O autor explica a postura do PSOE durante a campaña a
prol do Estatuto de Autonomía do 1936. Os socialistas non foron demasiado partidarios de ampliar o autogoberno galego.
articular un pensamento socialista cos pés nesta
terra (caso de Xoán Xesús González) tiveron
que fuxir con armas e bagaxes e acampar nas
proximidades do Partido Galeguista. Que o sentimento autonomista no propio partido era tan,
tan morno que na víspera da data do referendo,
o mesmo Quintanilla criticaba, desacougado, o
escepticismo e o desinterese que percibía entre
a militancia socialista. Que no tempo que durou
a campaña de propaganda, a Federación Socialista Galega foi incapaz de facer público un só
comunicado oficial a prol da autonomía. Que o
mesmo día no que se celebraba a consulta, o
presidente da Agrupación Socialista de Vigo,
Apolinar Torres, non quixo gardar nin as mínimas cortesías e sentenciou, “El Partido Socialista y el proletariado en general (sic) no tienen
interés directo en la consecución de la Autonomía (…)”. Que os deputados socialistas galegos
presentes nas reunións das Cortes en Montserrat
(1938) e en México DF (1945), neste último caso coa impagábel excepción de Edmundo Lorenzo, opuxéronse aberta e radicalmente a que o

Estatuto galego tomase estado parlamentar e fose aprobado pola correspondente comisión das
Cortes. Item más, acusaron sen piedade aos deputados nacionalistas galegos de propiciar a división no campo republicano e de actuar con
¡precipitación!
Non serei eu quen lle bote á cara do PSdeGPSOE, nin do seu secretario xeral, a súbita convicción de que Galiza é unha nación… de Breogán. Tempo teremos de afinar nos adxectivos
se é que nos substantivos concordamos. Porén,
recomendaríalle máis lealdade nas súas arrancadas e menos revisionismo pro domo sua na recordación histórica. Para o outro, o de sacar tallada e chupar roda, pode aplicar unha terapia
que vin apuntada nun bar do que hoxe é o barrio
da Carballeira, na cidade de Ourense. Foi hai
moitos anos. Acompañaba o meu pai e guichei
pola porta de atrás. Alí, á beira dun montón de
terra e dun pico, había un letreiro escrito a man:
“O que queira sábrego que o pique”. O dito.♦
BIEITO ALONSO é historiador.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

se, a baixada dos tipos de xuro e
o aumento dos anos aos que se
permite ampliar a hipoteca facían moito máis accesíbel obter en
propiedade unha vivenda. É dicir, por moito que suban os prezos, o consumidor non o nota na
cuota mensual da hipoteca.
Eu penso que este argumento
é, amais de falso, escurecedor.
Por suposto que os xuros baixaron na última década grazas á
unificación das taxas en Europa
pero non penso que sexa unha
boa noticia que as familias fiquen endebedadas durante 35 ou
50 anos. Primeiro, porque esa
carga no orzamento familiar é xa
hoxendía de, polo menos, o 50
por cento dos ingresos (unha
barbaridade) e, segundo, porque
nese período tan longo a suba
dos tipos de xuro pode ser moito
maior ca a suba dos ingresos salariais. Por poñer só un exemplo
recente, a cuota hipotecaria subiu, como media, 100 euros o
pasado mes. Sendo xenerosos,

talvez a cuota anual suba en 500
euros. Vai subir un salario 500
euros dun ano para outro?
Outra cousa que dicía este
promotor era que non había pisos
en alugueiro porque non había
demandantes deste tipo de vivendas e porque non había seguranza para os propietarios. Non discuto que a lei sexa lenta ao xulgar
a morosidade dos inquilinos pero
tanto en Galiza como no Estado,
os propietarios teñen a opción de

colocaren os seus inmóbeis en
bolsas públicas de alugueiro, que
garanten o cobro mensual e incluso teñen a ben darlle ao propietario 6.000 euros. Así que por
ese lado, nada de escusas. E disque non hai demanda? Só en Galiza estímase que hai perto de
100.000 persoas inscritas na bolsa de alugueiro galega. É esa unha baixa demanda? O que non dicía aquel responsábel do primeiro negocio de España era que a

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.

xente non aluga porque os prezos
dos pisos son tan altos que paga a
pena investir en ladrillo, tendo en
conta que ese ben non deixou de
dar beneficios desde que todos
temos uso de razón. Quen terá
tan pouca vista de pagar un alugueiro de 500 euros se por 700
pode pagar unha hipoteca?, di o
tópico popular. Calquera con
dous dedos de testa, máis se temos en conta que adquirir unha
vivenda sempre dá gaños, nos últimos anos dun xeito espectacular. Unha vivenda de 50 metros
cadrados costa hoxe un 30 ou 40
por cento máis do que hai catro
anos. Quen se resiste a esa plusvalía? Por desgraza, a crecente
faixa de poboación que, incluso
tendo un salario decente para o
que é Galiza (1.000-1.200 euros)
non podería pagar os 900 euros
mensuais dunha hipoteca para un
piso de 200.000 euros.♦
RAFAEL PAZ
(VIGO)

comentarios en
ningures. N inguén do
PP nin do PS O E saíu
a reclamar os dereitos
individuais. Silencio
a bsoluto. Imaxinen
como saltarían de ter
sucedido o
contrario.

Rafael C onte escribe
en Ba belia (2 7 de
xaneiro) unha crítica
sobre o último libro
de memorias de
Sarama go. Di que
era “lector incansá bel
desde neno” (no libro
afirma o contrario:
conta que non ha bía
libros na súa casa),
sinala que o libro
cheg a até os 2 2
anos, o primeiro
matrimonio e o seu
ingreso no Partido
C omunista (a obra ,
en re alid a de, aca b a
no come zo d a
a dolescencia).
Finalmente cualifica a
Sarama go de
“escritor esp añol de
expresión
portuguesa ”. Olé!

Segundo un estudo
d a consultora W atson
W yatt, o vehículo
preferido dos
directivos é o Audi
A 6. “ Q ue a empresa
che p a gue piso e
coche impresiona
moito un executivo
novato”, comenta
Ernesto M ata ,
executivo de
Soluziona . Ver:
Equivoqueim e. O s
grandes e m presarios
esp añois cóntannos
os seus m aiores
fracasos . Pilar G arcía
de la G ranja .
Editorial Planeta.♦
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As agresións
aos nenos
Golpe de Estado
técnico
Manuel Campo Vidal comenta en La Voz de Galicia
(28 de xaneiro) a ruptura da
tregua e a situación política
posterior. “Primeiro foi o da
ETA. En canto uns apoiaban o
proceso porque ansían voltar a
casa, outros desmarcáronse
cun bombazo na T4 que acabou coa vida de dous ecuatorianos e, de paso, coas esperanzas de todos. Pasará tempo
até que se dean de novo condicións para o diálogo. Quizais
até que Raxoi, ou calquera outro conservador, goberne e faga o mesmo que todos os presidentes, do seu partido, da
UCD ou do PSOE, que o precederon. Despois, o dos xuíces. Non perden ocasión de
poñer as cousas difíciles a calquera posibilidade de templanza en cuestión tan delicada coma esta. Se sobre a prisión atenuada de De Juana Chaos ti-

vesen decidido só os tres maxistrados aos que lle correspondía, o asasino en serie estaría agora recluído na casa.
Coincide a maioría en que iso
resultaría indignante porque só
cumpriría dezaoito anos de
prisión por vinte e cinco mortes de inocentes. Pero iso é o
que di a lei. A base de pasar de
miles de anos de condea a só
trinta, e de trinta á redución de
pena habitual, saen dezaoito.
Xa cumpridos. Para que non
saíse houbo que condenalo a
doce anos por escribir dous artigos. Velaí o problema: tratar
de compensar un desatino cunha desmesura. O etarra contraatacou cunha folga de fame ao
límite e de novo forzouse a lei
levando o seu caso a un pleno
de maxistrados que decidiu
–doce contra catro– que nada
de prisión atenuada. Un ex
maxistrado, ao que os terroristas lle producen manifesta repulsión, comenta, non embargante, á Voz: O que estamos a
vivir é o máis semellante a un
golpe de Estado técnico”.♦

XOSÉ MANUEL SARILLE

N
Sobre a fusión
España-Portugal
Alcindo Costa escrebe no semanario portugués Expresso (3
de febreiro) sobre a fusión de
Portugal con España. “En varios órganos de comunicación
social veu publicada a noticia
de que nunha sondaxe efectuada en España, o 45,7% dos españois defenden a fusión dos
dous países e a constitución
dun Estado único designado
España ou Grande Iberia. Non
é de estrañar que tantos españois defendan esa solución.
Penso, porén, que na súa grande maioría, son apenas, casteláns. Digo isto porque non é

críbel que os galegos (algúns
destes o que defenden é a unión
con Portugal), os vascos e os
cataláns, e mesmo os andaluces, defendan tal unión. Os casteláns, e só estes, desde sempre
defenderon esa unión, loitaron
e pretenderon engolir a Portugal (...). Actualmente os españois deben preocuparse máis
ben dos seus problemas internos, os problemas dos seus diversos pobos que só pola forza
das leis de Madrid son considerados españois”.♦

Blogs e egos
Maruja Torres comenta no dominical de El País (28 de xaneiro) o incremento dos blog e o
seu uso para descualificar a outras persoas. “Parece mentira
que algo en apariencia frío como a Rede nos delate con tanta
eficacia, como unha paixón
propia da pluma e a tinta e os
puñais emboscados. Por ese espazo libre e infinito proliferan
caravanas de egos en todas as
direcións; se un día entran en
colisión, non imos precisar o
Apocalipse (...). O máis normal
é que os egoblogs con columna
fixa nalgún papel se reproduzan
–en todos os sentidos, témome;
non deixa de ser lóxico, na era
da clonación–, se autociten, se
autobombeen, se manden mutuamente biquiños e se entreguen á práctica de aburridas gallardas mentais que ningún bo
xornal lles permitiría publicar.
E entre os sobos informáticos a
quen devolverán con dilixencia
o magreo, gran espazo para o
obxectivo que nunca perden de
vista: a denuncia, a calumnia, o
rencor e varios etcéteras máis.
Pregúntoume de onde sacarán o
tempo. Sen dúbida sofren a desazón do non ser, é a insoportábel levedade do soporte, que
calquera virus pode torpedear, o
que os mantén insomnes e atentos. Eu non me imaxino a alguén que é e que seriamente escribe dedicándolle as súas valiosas xornadas e a súa prosa ao
desafogo blogueiro índole Inquisición Sen Complexos, aínda que é verdade que a Internet
abriu unha porta para a literatura que quen posúen talento e
son mozos saberán aproveitar
se posúen a bendición da síntese e o don da elipse, a falta dun
editor intelixente (...). O traballo xornalístico lese e esquécese, e até pode un pensar que o
autor non é, no fondo, tan borde
como parece. Tal posibilidade
de indulto evapórase coa meridiana e brutal revelación que
constitúen os blogs. Así é como
imos sabendo, por exemplo,
que Mengano ou Fulano, antigos amigos, se converteron
exactamente no oposto”.♦

o último ano
producíronse no Estado español seis mil
casos de malos tratos a
menores de idade, con catro
modalidades, abandono,
agresión psíquica, física e sexual. Estes datos non son
máis que a punta dun grande
iceberg oculto. Os nenos non
votan nin presionan, por iso
nesta sociedade, cada vez
máis competitiva,
abandónanse moitas veces os
coidados básicos, mentres as
institucións centran os esforzos noutros colectivos con
rendemento político, como as
mulleres e os homosexuais,
cunha influencia cada vez
maior.
A protección ao menor
está desatendida. Cando
sofren agresións dos adultos
apenas se pasa do lamento e
cando as barbaridades son
producidas polos nenos,
acéndense as alarmas e mírase para os centros de ensino
como bálsamo de curación.
O ensino ten unha influencia
importante na formación, pero limitada. Os gobernos e a
sociedade organizada arredor
dos nenos e os mozos deben
romper os vellos esquemas
de relación e intervir doutro
xeito. As asociacións de pais
teñen que ir máis alá do
ámbito do ensino regrado. É
urxente que se convertan en
organizacións capaces de detectar as situacións críticas
no mundo infantil no referente ás agresións, mais tamén
noutros danos que se lle inflixen á infancia. Porque esta
sociedade ten o lamentábel
costume de considerar os infantes como adultos,
cometendo así unha grave inxustiza.
O xogo Sant Andreas, cun
realismo estarrecente, é unha
apoloxía do sadismo e do crime que debería estar prohibido, polas mesmas razóns que
a louvanza do nazismo. A súa
venda está restrinxida para
maiores de 18 anos, no
entanto foi con diferenza durante os últimos meses o
principal regalo que se fixo
nas festas de primeira comuñón. As asociacións de pais
miran para outro sitio, como
se estivésemos ante casos
particulares de conciencia. E
as institucións
gobernamentais tampouco
son moi dilixentes. Nin unha
palabra sobre todas estas
cousas. Se acaso aquela
acción policial en
Pontevedra, na que se retiraron de varias tendas de
xoguetes, coido que por orde
do departamento de igualdade da Xunta, dvds pornográficos que se mesturaban coas
bonecas e os camións de
bombeiros. Pero a
circulación da pornografía
precisa outro debate, hoxe
inexistente, porque limita ao
norte coa tortura e ao sur coa
escravitude.♦
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Política
a berros
X.L. FRANCO GRANDE

O

berro non pode faltar
en calquera expresión
da vida social. España é o país do brado, do boureo, do urro. En xeral, o ton
de voz que se adoita, en
privado e en público, é case
sempre ferinte, barulleiro, enxordecedor. Algo que non se
dá en ningures. Á nosa beira,
en Portugal, non se fala a berros. Nin tampouco no resto
de Europa, Italia incluída. Ao
menos, non se molesta o
veciño da mesa que está á
nosa beira nin os demais viaxeiros dun autobús ou dun
tren.
Nin sequera os que
tiveron unha boa educación,
nalgúns casos aínda moi
escollida, non sabe falar sen
dar berros. Os políticos son
mestres do boureo, do brado,
do urro, á parte de
substituíren a discrepancia
pola aldraxe. Mariano Raxoi
non ten ningunha dúbida en
empregar as expresións máis
baixas para se referir a ZP, á
marxe da cortesía que
merece, guste ou non guste,
quen preside o goberno. E as
súas malas maneiras transmítense a outros.
Paréceme que foi José María Aznar o que inaugurou esas
maneiras que non é posible
atopar en ningún outro país.
Tivo éxito, pois xa se ve que
fixo escola. E, de lonxe en lonxe, lémbranos que segue en
activo, na sombra ou nun
segundo plano, pero sen deixar
de que os seus urros se
escoiten fóra ou dentro do país, coa pouca elegancia, non
admitida noutros países, de
descualificar no estranxeiro a
política exterior de quen o sucedeu. En ningún país civilizado se viu nada semellante.
Á marxe da razón que se
poida ter, as malas maneiras
restan forza á credibilidade.
A vida política española ten
moito de galiñeiro atolado, ás
veces de verdadeiro sainete
–cando non de esperpento. É
o que penso, se un día as vexo, das intervencións de
Raxoi, de Ángel Acebes ou
de Eduardo Zaplana. ¿Ou será que ese efecto é procurado
adrede, como maneira de rebaixar a vida política e de
aburrir a xente e que se afaste desas preocupacións?
Pero o peor é que ese estilo se transmite ao resto da
sociedade, aos espantosos
parladoiros da televisión, aos
desas señoras onde todas
falan e berran ao unísono, a
toda a sociedade sen
excepción. Unha cousa está
moi clara: a boa política é
unha pedagoxía para a sociedade, pero unha mala política
pode chegar mesmo a perturbala, a facela escéptica, a
contribuír a afastala da cousa
pública. Nesta gran responsabilidade paréceme que nunca
pensan os políticos.♦
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Feixóo propón reiniciar o diálogo após as municipais

Touriño e Quintana non dan
por defunta a reforma do Estatuto
PERFECTO CONDE
Hai dúas maneiras moi diferentes de abordar a reforma
autonómica de Galiza: a que
defenden o BNG e o PSdeGPSOE, que aínda que comprenda diferenzas notábeis de
contido responde a unha estratexia política que pode ter
un percorrido conxunto, e a
do PPdeG, cada vez máis distanciada da evolución que están experimentando as políticas de autogoberno no resto
das comunidades históricas.
E algo máis ficou claro. Alberto
Núñez Feixóo, líder do PPdeG, a
quen ten no seu punto de mira é
o presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, de quen non se
cansa de repetir que “reina, pero
non goberna”.
Touriño compareceu disposto a transmitir optimismo. Ao facer balanzo do proceso de reforma do Estatuto dixo que se nega
“a pensar que este aprazamento
sexa un punto final” e que se resiste “a crer que o traballo realizado fose improdutivo e inútil”.
Mostrouse convencido de que
“malia o traspés e a perda dunha
grande oportunidade, a semente
non caeu en terreo ermo e ha
agromar noutras condicións”.
Para o líder socialista galego
“se algo quedou claro nestes meses de febril actividade é que Galiza necesita redeseñar a súa arquitectura xurídico-política”, porque “xa se superou aquela etapa
na que a demanda dunha reforma
estatutaria, formulada dende os
escanos da oposición, batía unha
e outra vez contra o valado, mudo
e insensíbel, da maioría gobernante”. Segundo quixo salientar,

“xa ninguén se atreve a proclamar, polo menos en público, que
a rehabilitación da casa común é
innecesaria ou que non obedece a
unha preocupación sentida polo
pobo galego”.
Touriño manifestou que “a
posición do BNG, expresada polo seu voceiro nacional, respondeu ás premisas de xenerosidade
e renuncia imprescindíbeis para
atopar os elementos de acordo”.
Non lle atribuíu a mesma xenerosidade ao PPdeG pois, segundo dixo, “malia as evidentes
aproximacións no conxunto do
articulado, o preámbulo érguese
finalmente como a muralla infranqueábel que impedíu sacar
adiante o Estatuto”, e “os repetidos intentos de concordar un texto esnafráronse, unha e outra
vez, contra o inmobilismo intransixente de Núñez Feixóo”.
Feixóo versus Touriño
O interese máis grande mostrado
por este último centrouse en descualificar a Touriño como gobernante. A súa teima de repetir que
na Xunta hai dous presidentes levouno a dicir que “está inhabilitado para ser o presidente que lidere o país”.
Tanto quixo meter Feixóo o
dedo no ollo de Touriño que estivo a piques de cabrealo de verdade cando fixo determinados
circunloquios para contar, sen
contar case nada, o que pasou na
reunión biilateral que tiveron os
dous mandatarios na residencia
de Monte Pío antes de que fracasasen definitivamente as conversas para levar a cabo a a reforma
estautaria. Se aquel encontro estaba pouco claro, logo das inter-

vencións dos protagonistas no
pleno do Parlamento pódese
pensar tranquilamente que ficou
incluído no que Santiago Lamas
chamaría a “lóxica borrosa”. Iso
si, Feixóo quixo acaparar un titular e soubo logralo. Antes de rematar, proclamou solemnemente
a súa frase do día: “Presenten
vostedes a súa proposta concreta
de Estatuto despois das municipais –dixo– e, en 72 horas, nós
reanudamos a negociación”.
Quintana non quere perder
o tempo
A Quintana gústalle a épica grega
e volveu citar a Homero para falar de que a fortuna favorece os
audaces. “Ofrecía e pedía audacia para sacar adiante un Estatuto
de nación que puxese a Galiza á
vangarda do Estado e que abrise
para o noso país un horizonte
mellor para o século XXI”, dixo
antes de mostrarse “responsábel
de que Galiza non teña hoxe un
novo Estatuto” e de asumir
“diante dos galegos esa responsabilidade”. Por certo, este foi o
único asomo de autocrítica que
se escoitou o mércores, 7 de febreiro, no pazo do Hórreo. A responsabilidade á que se refería o
líder do Bloque non era outra que
a de “querer para Galiza un Estatuto de nación porque entendemos que é o que nos corresponde
polo que somos, porque é un instrumento necesario para xerar benestar para os cidadáns e porque,
de non ser así, quedariamos irremediabelmente por detrás doutros que xa o conseguiron”.
Quintana non está disposto a
perder o tempo. “Galiza non vai
perder nin unha soa das oportu-

nidades de liberdade, benestar,
igualdade e progreso que temos
diante de nós –dixo–. O que
imos facer en primeiro lugar os
nacionalistas é manter e duplicar
a nosa aposta por un novo Estatuto de todos. Non seremos nós
os que se empeñen en repetir os
erros históricos de anteriores
textos estatutarios. Mantemos e
duplicamos tamén a nosa aposta
pola transparencia. Seguiremos
traballando con luz e taquígrafos. Sen pactos secretos, sen
cláusulas confidenciais, sen letra
pequena”.
“Soportamos estoicamente
–dixo tamén Quintana– aquel espectáculo de vodevil no que,
mentres os galegos agardaban
con expectación un encontro entre os seus líderes que despexase
incertezas, algúns se adicaran a
enredar e perder o tempo con
cuestións de protocolo sobre se
había que recibir a uns antes e a
outros despois ou se quedaba para comer ou para tomar o vermú.
Tampouco nos deixamos arrastrar pola espiral de desconfianza
e enfrontamento que algún pretendeu sementar falando de acordos e compromisos secretos acadados en Montepío no encontro
a dous entre Feixóo e Touriño, a
pesar da reiterada negativa do
presidente á existencia de tales
acordos”. Botando man da metáfora histórica, o líder nacionalista dixo que “foi unha especie de
primavera do hostal que durou o
que tardaron en esmagala os tanques da dereita reaccionaria e ultraconservadora que manda en
Madrid e o medo aos anatemas
dun predicador radiofónico que
ás veces semella ser o verdadeiro líder da dereita española”.♦
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O proxecto de execución é en realidade un estudo de viabilidade

O metro de Vigo promesa estrela do PSOE
nas municipais
H. VIXANDE
O PSOE tentará contrarrestar a campaña do PP sobre o
atraso do Plano Xeral de Vigo
presentando un proxecto de
viabilidade dun metro para
esa cidade coa promesa de que
se executará de contado. Aínda
así, non estaría listo até 2014.
A Consellaría de Política Territorial dará a coñecer a finais de
febreiro ou principios de marzo
un estudo de viabilidade para un
metro en Vigo. Con iso, tratará
de contrarrestar a campaña do
PP contra os socialistas por discriminar a cidade ao atrasar a
aprobación do Plano de Ordenación Municipal.
O 12 de xullo de 2006 Política Territorial resolveu adxudicar
un estudo de viabilidade dun metro para Vigo que tiña un prazo de
execución de sete meses e un orzamento de 180.000 euros. A duración do prazo de execución e os
recursos dedicados ao estudo teñen unha explicación: non se trata da redacción de ningún proxecto, senón dun plano de viabilidade e dunha promesa electoral a
empregar na campaña para apoiar
ao candidato socialista Abel Caballero nas próximas municipais.
O actual presidente do Porto xa
presentou recentemente unha renovación da fronte do porto cun
gran centro comercial que non
aparece recollido nin no Plano de
Usos do Porto nin no Plano de
Ordenación Municipal.
A Consellaría de Política Territorial presentará o estudo de
viabilidade do metro e prometerá unha execución inmediata.
Este plano de viabilidade inclúe
unha definición do trazado da
única liña que terá o metro, a localización das estacións, o tempo de duración das viaxes e a súa
frecuencia, o custo da obra e o
prazo de execución. No entanto,
non existe consignación presupostaria nos orzamentos da Xunta de 2007 para esa obra. É máis,
de chegar a aprobarse o metro de
Vigo, habería que agardar a 2008
para incluír nos orzamentos xerais da Comunidade autónoma
unha partida para o proxecto de
execución e os planos de impacto. Só en 2009 ou 2010 podería
consignarse presuposto para os
primeiros pasos da obra, que tardaría en executarse completamente entre tres e catro anos, é
dicir, estaría rematado en 2014.
Nin o próximo nin o seguinte alcalde inaugurarían o metro,
pero os socialistas confían en
que os 180.000 euros investidos
pola Administración no estudo
de viabilidade axuden a Abel
Caballero a mellorar os resultados que agardan para Vigo.
Como cando se presentou a
presidente da Xunta polo PSOE,
Abel Caballero trata de aproveitar as posibilidades que se lle

Abel Caballero xa comezou a campaña das eleccións municipais e colocou valados en distintos puntos da cidade.

presentan. Os socialistas temen
que o próximo goberno municipal non sexa cómodo para eles
porque terán que convivir cos
nacionalistas e talvez co Partido
Galeguista de Manuel Soto.
Ademais, é pouco factíbel que
os socialistas teñan un peso decisivo na corporación. Coa aritmética na man, cabe incluso a
posibilidade de que nin ocupen a

alcaldía. Con esas perspectivas,
no PSOE vigués non apareceron
moitos candidatos a alcalde e
cando a dirección de Santiago
propuxo a Abel Caballero, a
executiva local, non afecta a
Touriño, non armou barullo.
Polémica do Plano Xeral
Ante a campaña electoral, a al-
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caldesa de Vigo, Corina Porro
(PP), está a administrar as cartas
que ten na man. O goberno municipal da cidade nos tres anos
que leva de mandado non elaborou unha política propia e limitouse a cumprir algúns proxectos de obra que puxeran a andar
os gobernos anteriores. Por esta
razón, non pode presentar un resultado de goberno ante a ci-

dadanía e está a botar man do
conflito polo Plano de Ordenación Municipal para medirse
cos socialistas.
Tras seis anos de elaboración, o Plano hai que aprobalo
de contado. A conselleira María
Xosé Caride asúmeo pero prefire non lle dar bazas a Corina Porro, de modo que alega irregularidades para atrasar a súa aprobación e devolverlle ao concello
o Plano para a súa corrección.
Por moita presa que se dea Corina Porro en introducir cambios e
aínda que o faga antes das eleccións, Caride non lle dará o visto bo ao documento até polo menos o verán e introducindo algunha modificación que xustifique o atraso na aprobación.
Ademais, o PSOE non quere
incomodar os concelleiros socialistas que lle deixou en herdanza Ventura Pérez Mariño
cando marchou do concello meses despois de perder a alcaldía.
Mariño elaborara a lista electoral e colocara na mesma a varios independentes da súa confianza. Estes, xunto co ex xuíz
da Audiencia Nacional, emprenderan unha campaña contra
o Plano en elaboración e a Consellaría de Política Territorial teme que unha aprobación do mesmo nestes momentos xere un
motín nas filas socialistas municipais, o que deixaría a Abel Caballero nunha mala posición.♦

Abel Caballero trata de convencer os seus
contrincantes de que o PSOE será a forza máis votada
H.V.
O candidato do PSOE trata de
convencer á base social do
BNG e aos eventuais votantes
do Partido Galeguista de que os
socialistas serán a forza maioritaria na cidade de Vigo nas eleccións municipais desta primavera, aínda que o obxectivo restrínxese a conseguir a hexemonía entre as forzas progresistas e
alcanzar a alcaldía co maior número posíbel de concelleiros
respecto aos nacionalistas, pero
contando con estes últimos.
Na historia da cidade desde
que en 1979 se celebraron as
primeiras eleccións ás corporacións democráticas, os socialistas nunca conseguiron unha
maioría absoluta e só en dúas
ocasións alcanzaron a minoría
maioritaria. A dereita foi a forza máis votada nos outros cinco
procesos electorais celebrados
no concello vigués e nunha
ocasión conseguiu a maioría
absoluta. Manuel Pérez obtivo
quince concelleiros en 1999

despois de que catro anos antes
rozara, con trece edís, a maioría
absoluta. Para alcanzar aquel
triunfo, o PP tivo que instigar
unha revolta en Teis na que tamén estiveron implicados grupos próximos aos Grapo. Os socialistas, en troques, só conseguiron dúas maiorías relativas e
para iso precisaron contar antes
coa alcaldía, xa que Manoel Soto xa era rexedor cando no 83 e
no 87 o PSOE foi a primeira
forza municipal.
Abel Caballero non é un encantador de serpes como Manoel Soto, agora nas filas do PG.
Tampouco un político hábil.
Nin sequera un prestidixitador.
Mais tratará de conseguir unha
carambola. O seu obxectivo é
desmobilizar o voto nacionalista do BNG tratando de convencer á súa base electoral -39.300
votos nas últimas municipaisde que a maioría relativa do
PSOE é inevitábel e que Abel
Caballero aproveitará a lei electoral para gobernar en minoría

con apoios puntuais do resto
dos grupos. A historia indica
que nunca antes un socialista
conseguiu unha maioría relativa
sen ser alcalde primeiro, pero
trata de distanciarse dos nacionalistas para pactar con máis
comodidade.
Caballero está a difundir todo tipo de enquisas que lle dan
esa maioría relativa que asegura
ter. Tamén está a conseguir a invisibilidade mediática do candidato do BNG Santiago Domínguez Olveira. O Faro de Vigo
apoia a Abel Caballero sen descoidar totalmente a Corina Porro. Atlántico é o medio que con
máis énfase aposta pola actual
alcaldesa. A Voz de Galiza faille
promoción a Abel Caballero,
que tamén conta co apoio de TeleVigo. Esta televisión local era
furibundamente antisocialista
pero desde hai uns meses intenta conseguir unha licenza para a
televisión dixital terrestre.
Mais, nesta maraña, Abel
Caballero sitúase nunha posi-

ción delicada. Os socialistas aspiran a gobernar en coalición
cos nacionalistas, aínda que
proclamen que serán primeira
forza e que gobernarán en minoría. O risco é que as bases do
BNG se desmobilicen en exceso
e que entre o BNG e o PSOE
non alcancen a maioría dos catorce concelleiros necesarios
para gobernar. Nese caso, o Partido Galeguista de Manoel Soto
sería a chave da corporación e o
seu líder xa anunciou que está
aberto a todo tipo de pactos, sen
exclusión de ninguén. De ser
así, asistiríamos a un espectáculo prometedor: unha poxa pública entre socialistas e populares
para gañarse a Soto. Abel Caballero xa demostrou que só desexa gobernar. En caso contrario,
como cando foi candidato a presidente da Xunta e non atinxiu o
Goberno, marchará para casa
–ou retornará ao Porto de Vigo,
se lle deixa Touriño. Os socialistas volverían a estar como hai
catro anos, sen liderado.♦
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En que momento se atopan as
negociacións coa SEPI para facerse cos activos de ASTANO?
Nós non estamos nestes momentos negociando coa SEPI. Estamos á espera de que se resolvan as
conversas que nestes momentos
están a ter a Xunta, o Goberno
central e a Unión Europea. Barreras é unha empresa privada que
trata de buscar dende hai anos un
espazo que lle permita completar a
súa liña produtiva que nestes momentos só chega até os 200 metros
de eslora e 28 de manga. Nestes
momentos temos enxeñeiros nosos na China e no Vietnam para saber se habería nalgún daqueles países unha alternativa ao plano presentado para Fene. A Xunta de Galicia fíxonos unha proposta moi
interesante, que nós seguimos,
porque é a mellor opción. Sabemos que hai unha restrición europea para construír buques civís,
que só poden supoñer o 20% da
facturación total de Navantia. Tamén sabemos que dentro dos plans
da SEPI non se conta con ASTANO
para que faga barcos dentro dese
20%. Agora estamos á espera do
que decidan as administracións,
porque non é unha cousa que poida esixir unha empresa privada,
aínda que sexamos líderes do sector dentro do Estado. Nós a cambio de que se desbloquee esta situación, comprometémonos a dotar o estaleiro de carga de traballo,
a contratar empregados da zona de
Ferrolterra e a xerar riqueza e valor engadido na zona.
En que condicións investiría Barreras en Fene?
Pois non faría falta nin comprar
o estaleiro. Estariamos contentos
con outras solucións: a compra dos
activos de ASTANO, o aluguer, unha
fórmula mixta, etc. Calquera opción sería válida con tal de que nós
puidésemos construír alí.
Que suporía para Ferrolterra o proxecto de Barreras?
Ferrolterra é unha comarca
castigada dende hai moitos anos
polas sucesivas reconversións e
polo desemprego. Historicamente
foi unha zona asociada á empresa
pública naval, pero que agora ten
moitas limitacións porque xa non
pode traballar con liberdade e a
realidade é que ASTANO non ten
pedidos. Nós ofrecemos un proxecto no que se pode traballar con
total liberdade. Aquí en Vigo estamos utilizando máis de 2.200
persoas, entre o persoal propio e
as industrias auxiliares. Polo tanto, nunha planta máis grande e
para barcos de maior calado, non
sería aventurado dicir que poderiamos empregar a 3.500 persoas.
Polo tanto, coido que a nosa sería
unha contribución para configurar un tecido empresarial que
axude a dinamizar unha zona moi
castigada nos últimos anos e polo
tanto unha oportunidade histórica
para volver xerar riqueza dentro
da construción naval.
Cal é a demanda que existe
para estes barcos de máis de
200 metros?
Obviamente se non existise
demanda, nós non estariamos tan
interesados. O mundo deu un cambio grande nos últimos anos no
que fai referencia ao tráfico marítimo. Antes o comercio naval facíase entre países limítrofes, agora
os transportes desenvolvéronse
brutalmente grazas aos avances
tecnolóxicos. O incremento de tráfico marítimo foi enorme e nós
queremos apostar por estar nese

Francisco González Viñas
‘Para nós non é o mesmo
investir fóra que en Galicia’
RUBÉN VALVERDE
Enxeñeiro naval de profesión, comezou a súa carreira profesional no sector público dirixindo precisamente o estaleiro ASTANO. Na actualidade é o presidente e director de Barreras dende o ano 1997, cando o estaleiro se privatizou. Dende aquela a súa xestión destaca por conseguir beneficios todos os anos.
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mercado. Dentro do noso plano
estratéxico para o futuro apostamos por construír barcos que xeren un alto valor engadido, de tal
maneira que poidamos eliminar a
dura competencia que se nos presenta por parte de países do sueste
asiático e do leste europeo que están facéndose cun espazo no mercado a base de barcos de escaso
valor engadido. Se fabricamos este tipo de barcos, faranos falta man
de obra cualificada, técnicos e empresas auxiliares que invistan en
I+D, algo que non poden ofrecer
os outros países do leste ou asiáticos e algo que xeraría moita riqueza en Ferrolterra.
Como valora a postura dos
sindicatos, que se amosan contrarios ao plano e incluso os de
Vigo, que temen que poida pecharse a actual fábrica de Barreras en caso de adquirir ASTANO?

Os sindicatos de Vigo coñécenme ben e saben que Barreras
sempre estará aquí e que aínda
non acadamos o teito ao que
queremos chegar, aínda que estamos limitados polas instalacións.
O proxecto de ASTANO é complementario e non substitutivo.
En canto á postura dos sindicatos en Ferrol, entendo que son
remisos porque toda a vida estiveron baixo o paraugas do Estado e
téñenlle medo ao cambio, despois
das sucesivas reconversións que
houbo. Pero os sindicatos teñen
que entender que seguir mantendo
o estatus público é unha condena
para ASTANO e para Ferrolterra,
porque esa factoría ten restricións
para facer buques civís. De todos
os xeitos eu respecto todo e ofreceríalles aos membros do cadro de
persoal de ASTANO, chegado o caso, se queren seguir traballando

para o sector público ou se prefiren integrarse en Barreras. Obviamente nós de todos os xeitos
teremos que contratar máis xente
e xa estamos traballando na configuración do equipo directivo para
estar preparados en caso de que se
dea luz verde ao proxecto.
Como asumiu algunhas críticas que chegaron dende certos círculos políticos e mediáticos alegando que Barreras non
ten “músculo financeiro”?
Eu respecto a todo o mundo,
pero hai que ter en conta o noso
historial. Dende que asumimos o
mando da compañía, en 1997 somos unha empresa que sempre foi
aumentando a facturación e obtendo beneficios nun sector tan duro
coma este. Pensamos que o músculo financieiro que temos é suficiente. Nós posuímos un coñecemento que temos que poñer en va-

lor e estamos dispostos a investir o
que faga falta para que o estaleiro
de Fene sexa produtivo, sempre e
cando se considere que somos unha empresa que se dedica a construír barcos e ese é o noso proxecto para a zona. Non sei se haberá
outras alternativas. Ademais, hai
que ter en conta que para esta viaxe contamos co apoio incondicional de Caixanova e de Caixa Galicia, que son as entidades financeiras máis importantes do país. O
gran segredo do naval é saber facer ben as cousas. Para construír
un barco hai que investir horas de
traballo e nós iso sabemos facelo.
En Vigo por cada ferry que facemos deixamos un promedio de
1.200.000 horas de traballo. En cada barco en Ferrolterra investiríamos un promedio de dous millóns
de horas. Iso é o que ten que valorar quen pense que non estamos
preparados para xestionar ASTANO
ou os seus activo ociosos.
Como valora a actitude da
Consellería de Industria?
A consellería de Fernando
Blanco é a artífice de todo este
proxecto. Son eles os que buscaron unha alternativa ao baleiro
que nestes momentos padece ASTANO. Toda a iniciativa neste tema
é do Goberno galego, polo tanto.
Nós o que fixemos foi asumir esta proposta sen ningún tipo de reservas. O único que nos queda é
agradecerlle a súa confianza e o
seu tesón nas negociacións para
desbloquear esta situación.
Coida que detrás da actitude que está tendo a SEPI pode
agocharse o intento de defender
os estaleiros andaluces que nestes momentos son os que están
asumindo a fabricación dese
20% de buques civís que permite Bruxelas e ven en Barreras un potencial competidor?
Non sei que é o que pensará a
SEPI, pero tal e como está o mundo da construción naval de globalizado, xa hai que pensar que a
competencia está noutros continentes. Eu só quero pensar no que
seriamos capaces de facer se temos a oportunidade de levar a cabo o noso proxecto. Como empresario só penso en que temos
que ser produtivos dentro de Fene, non na competencia andaluza.
Existe outra alternativa en
Galicia que non fose a de ASTANO?
Non hai outra planta como a
de Fene, o demais é igual que o
que xa temos e nós o que queremos é completar o ciclo produtivo. Dentro do Estado podería estar o de San Fernando, pero está
moi ligado á construción militar e
civil. Por outro lado, dentro do
que é España e Europa, está claro
que queremos facer unha aposta
por Galicia. Para Barreras non é o
mesmo montar un estaleiro en Asturias, Valencia ou Canarias que
facelo na nosa terra. O sinal de galeguismo vai implícito na nosa
marca e como galeguistas pensamos que hai que investir en Galicia. Pero aquí só temos ASTANO,
porque a outra planta semellante,
a de Ferrol (antiga Bazán), está
sendo utilizada e niso hai que ser
realistas. Polo tanto, se non aparece unha oportunidade en Galicia,
teriamos que continuar as exploracións na China e no Vietnam,
moi ao noso pesar, coas dificultades engadidas que todo isto supón, tanto a nivel administrativo,
como idiomático, como de traslado de persoal cualificado.♦
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Integrarase nunha máis ampla que recollerá cambios na política forestal

A nova lei de incendios
obriga os propietarios a coidar o monte
RUBÉN VALVERDE
A nova lei de Prevención e Defensa contra os Incendios recolle a
obrigatoriedade dos propietarios de ter as súas tomadas coidadas e pon límites ao urbanismo, que deberá ter en conta os riscos forestais. A normativa é un primeiro paso para acabar cos
máis de dez mil incendios que se producen cada ano. Medio Rural
está ultimando unha lei integral do monte, que modifique a obsoleta de 1989 e que introduza cambios estruturais no rural galego.
Trátase dunha medida a curto
prazo. Así o asegura o director
xeral de Montes, Alberte Blanco, que indica que o rural precisa de cambios estruturais que fagan que a poboación se volva
asentar no interior e a ter coidado do monte, sacándolle un rendemento económico.
“A consellería non fica parada malia a tramitación desta
lei. Somos conscientes de que
para que acaben os incendios
ten que haber xente que lle saque proveito ao monte e iso estamos a facelo coa introdución
de especies autóctonas caducifolias de alto valor engadido.
Todos eses cambios estamos a
preparalos nunha futura lei integral do monte, que sairá promulgada proximamente e que
virá substituír a única normativa que existe neste sentido e
que data do ano 1989 e que
quedou obsoleta. A propia lei
de Prevención quedará incluída
nestoutra normativa onde se estabelecerá a nova política forestal e de ordenación do territorio”, asegura Alberte Blanco.
Entre os aspectos máis destacados que inclúe a lei de prevención, é que por primeira vez
se obriga aos propietarios a
manter en boas condicións as
súas propiedades. “A maior
parte do monte está en mans
privadas e en man común. Públicas só son menos do 15% das
terras do país e no monte só o
2%. Por este motivo pensamos
que os propietarios teñen que
implicarse na prevención dos
incendios, porque finalmente
son os que lle van sacar beneficio a súa propiedade. Nós somos conscientes de que para iso
hai que facer que o monte lles
sexa más rendíbel, por iso pensamos en introducir especies
nobres, que precisen dunha silvicultura máis específica. Temos que buscar tamén mercados distintos aos tradicionais
para as especies de rápido crecemento, xa que aquí esa madeira só se usa para taboleiros e
para pasta. Coa caída de prezos
que sufriron estes sectores, hai

Límites
ao urbanismo
Os instrumentos de planeamento
urbanístico deberán ter en conta a
avaliación de risco de incendio forestal. Na nova lei de Prevención
especifícase que as edificacións
de uso residencial, comercial, industrial ou de servizos deberán
asegurar a existencia dunha franxa exterior e protección de 50 metros de ancho ao seu redor libre de
vexetación. Ademais, tamén deberán manter o terreo non edificado da parcela libre de vexetación
seca e coa masa arbórea aclarada,
adoptar medidas especiais relativas á resistencia do edificio, á pasaxe do lume e á contención de
posíbeis fontes de ignición e dispor de tomas de auga. Esta mesma
normativa será aplicada ás instalacións destinadas a explotacións
agrícolas, gandeiras e forestais.
Outro dos artigos da lei refírese á aplicación da silvicultura, que
engloba o conxunto de medidas
aplicadas ás masas forestais, matogueiras e outras formacións espontáneas, co obxectivo de diminuír o perigo de incendio e de garantir a máxima resistencia da vexetación á propagación do lume.
Para iso, a lei indica que deben
tomarse medidas que garantan a
descontinuidade horizontal e vertical da biomasa forestal e a alternancia de parcelas forestais. A dimensión das parcelas deberá variar
entre as 20 hectáreas e as 50. Nas
accións de forestación ou de reforestación, as masas forestais monoespecíficas non poderán ter unha
superficie superior ás 50 hectáreas.

que buscar alternativas”, explica Alberte Blanco.
Para facer produtivo o monte
Medio Rural tamén pensa noutras aleternativas á madeira.
“Pensamos que os propietarios
tamén poden facer produtivos os
montes buscando a alternativa
turística, os froitos, os cogomelos, ou o silvopastoreo”, engade
Alberte Blanco.
Núcleos de poboación
protexidos
A nova lei ten en conta a dispersión poboacional e as dificultades orográficas que dificultan a extinción dos incendios. O monte en Galicia ocupa
unha extensión do 65% do territorio, está integrado en 315 municipios, cuns 31.550 núcleos
de poboación, dos que máis do
90% teñen unha poboación inferior aos 500 habitantes. “Con
estes datos é sinxelo imaxinar
que os labores de prevención e
extinción poden ser custosos se
só a administración asume todo
o peso e non se estabelecen medidas que reduzan as posibilidades de que arda o territorio”,
asegura Alberte Blanco.
Aqueles núcleos de poboación que se atopen a 400 metros
do monte ou menos, terán un
cinto de cen metros de protección nos que non pode existir
ningún tipo de biomasa. Non
poderá existir tampouco ningún
tipo de monte baixo nas proximidades das autoestradas e autovías, nin tampouco fóra do
monte.
Ademais, prohíbese facer
lume no monte. A queima de
restos agrícolas en terreos forestais e naqueles situados nas
zonas de influencia forestal terá que ser comunicada previamente con carácter obrigatorio
á consellería. En ningún caso,
en épocas de alto risco, estará
permitido realizar fogueiras
para recreo ou ocio, nin queimar matogueiras cortadas e
amontoadas. En zonas de alto
risco, manteranse estas prohibicións.♦

Medios de vixilancia

Alberte Blanco, director xeral de Montes.
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A lei estabelece que a vixilancia
poderá realizala calquera persoa
que detecte un incendio, que está
obrigada a avisar de inmediato ás
autoridades. Disponse ademais
dunha rede de puntos de vixilancia, que asegura que en todo o territorio as funcións de detección
fixa de incendios forestais. Tamén
se explicita unha rede de vixilancia móbil, dependente dos servizos de defensa contra incendios
forestais, así como medios aéreos.
A estes engádenselles os medios
das distintas administracións públicas que se estabelezan en función da colaboración institucional,
agrupacións de defensa contra incendios e o voluntariado social.♦

A Xunta elaborará un mapa anual cos índices de risco de cada zona
A lei estabelece que a Xunta
será a encargada de desenvolver a política xeral de prevención e loita contra os incendios, o plano de prevención, a
definición de zonas de alto ris-

co e as épocas de perigo de incendios, as medidas de prevención e extinción, a xestión das
redes de biomasa e as autorizacións do lume, entre outras.
A partir deste ano, Medio

Rural estabelecerá os índices
de risco cada ano, tendo en
conta as variábeis meteorolóxicas. O índice de risco recolle
catro niveis: moderado, alto,
moi alto e extremo.

Pola súa banda, será competencia das autoridades locais elaborar planos municipais de prevención e integralos nos de emerxencia municipais, adoptar medidas preven-

tivas nos terreos da súa titularidade, colaborar cos medios
dispoñíbeis na extinción e ordenar a execución das obras
necesarias para manter o solo
e a biomasa.♦
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Tamén crítica a Vicepresidencia por un erro nunha lista de axudas,
pese a que o control do DOG lle corresponde a Méndez Romeu

O PSOE converte en escándalo mediático
os mandilóns das galescolas
A.N.T.
O PSOE galego cargou a pasada semana contra o seu socio
de goberno e máis en concreto contra a Consellaría de Vicepresidencia que dirixe Anxo Quintana. Os socialistas nomearon tema “estrela” os proxectados uniformes das galescolas e un erro na publicación dos nomes e apelidos de trinta persoas con dependencias que recibirán axuda pública.
O control do DOG
correspóndelle a Presidencia
O PSOE criticou tamén a publicación polo Diario Oficial
de Galicia do nome e apelidos
de trinta adxudicatarios de
axudas públicas. Trátase de
axudas que a Consellaría de
Vicepresidencia ofrece a drogodependentes. Entre as voces
críticas destacou a de Carme
Avendaño, presidenta do colectivo Erguete e coñecida militante socialista. Todos eles
aludiron á violación da intimidade que supuña a publicación
destes datos.
A Consellaría de Vicepresidencia pediu disculpas de
contado e afirmou que se tratara dun erro. Fontes nacionalistas especificaron, non embargante, que a responsabilidade do que se publica no
DOG correspóndelles aos funcionarios de Presidencia encargados deste labor. É esta
consellaría, que dirixe o socialista Méndez Romeu, a que vixía a adecuación legal de todo
o que se publica no diario oficial, con independencia da
Consellaría na que teña orixe a
orde ou a información.♦
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O escándalo aparecía simultaneamente en todos os medios
afíns aos socialistas: os grupos
Prensa Ibérica (Faro de Vigo e
La Opinión) e Prisa (El País e
Ser), en canto os demais apenas se facían eco. Por se había
dúbidas sobre a orixe da filtración, dirixentes do partido sairon de inmediato a apoiar a
campaña. Os nacionalistas uniformaban as galescolas con
símbolos identitarios. Altos
cargos autonómicos declaraban
a iniciativa “ilegal”, pese a que
Vicepresidencia o único que fixo por agora foi convocar un
concurso público de deseños
para os mandilóns que vestirán
os nenos. Vicepresidencia contestou ademais, por boca de
Antón Losada, secretario de relacións institucionais, sinalando que a vestimenta non será
obrigatoria.
A mencionada Consellaría
ten previsto construír 121 galescolas que ofrecerán 6.000
prazas, grazas a un investimento de 33 millóns de euros. No
caso de Lugo e Ourense, a
oferta colocará a ambas provincias á cabeza da Unión Europea na ratio de prazas públicas
en escolas infantís.
Os mandilóns escolares son
hoxe case un distintivo do ensino privado, evitan que os nenos lixen a roupa de vestir e facilitan o aforro familiar en
prendas infantís. O uniforme
escolar ten, en todo caso, orixes progresistas, posto que foi
instituido sobre todo a partir
da revolución francesa e da extensión da escola pública, coa
finalidade de eliminar no posíbel nos centros as diferencias
entre clases sociais, daquelas
moi evidentes no vestuario. O
uniforme escolar converteuse
así nun símbolo de igualdade e
do dereito de todos ao ensino.
Son varias as comunidades
autónomas, tanto rexidas polo
PP como polo PSOE, nas que
empregan xa os mandilóns
nos colexios públicos. Nalgunhas destas comunidades os
uniformes deben ser adquiridos polos pais. Nas galescolas, en cambio, terán carácter
gratuito.
Vicepresidencia tamén resaltou, nunha nota de resposta
ás críticas recibidas, que agora
os deseños faranse por concurso
público, a diferenza de antes
que se adxudicaban “a dedo”.

Que ocultan os socialistas tras o ataque a Quintana?
Os ataques socialistas aos socios de goberno teñen case sempre causas obxectivas, razónase
desde o lado nacionalista. Que
causas? Os inquéritos. Aos poucos meses de tomar posesión a
actual Xunta, as sondaxes ofrecían o perfil de Suárez Canal
como o mellor valorado, por riba do propio presidente. Cando
chegou a crise dos incendios,
Zapatero ofreceulle todo o
apoio a Suárez Canal. O PP
arremeteu en tromba contra o
Conselleiro de Agricultura. Pero
había, din os nacionalistas,
quen, desde o propio goberno
tamén se alegraba do mal momento de Canal. Foi cando Touriño fixo o aceno de apartalo e
tomar o mando. Nas seguintes
sondaxes, Suárez Canal baixaba
puntos. Aínda así ocupaba o terceiro lugar, só por tras de Touriño e Quintana. Os socialistas,
dise extraoficialmente desde o

BNG, teñen a Consellaría de po empeza a moverse e a recuAgricultura no punto de mira. É parar poboación, despois de déa consellaría nacionalista con cadas de declive, e todos os sinmáis orzamento e mellor equi- dicatos estaban en principio de
po. A súa xesacordo. Todos fotión ten dificulran chamados a
tades, pero taparticipar”.
polémica
mén
moito
A forte campacampo de xoña mediática dos
go. E podía in- dos mandilóns
“mandilóns” das
fluír cara as é unha resposta
galescolas, así copróximas mumo o caso dos trinnicipais. Por do PSOE á postura
ta nomes que Viceiso o sindicato
presidencia
dinacionalista
Unións Agrafundiu de persoas
rias, da órbita sobre Astano e
con problemas de
socialista, lle
drogas, sinalado
montou unha a cuota lactea.
como un grande esmanifestación
cándalo, ten tamén,
contraria
en
segundo fontes naSantiago, moi
cionalistas, unha
difundida polos
orixe clara. “O que
medios de comunicación afíns. está a pasar con Astano e coa
“Esa mobilización foi sorpren- cuota lactea, din, vai ter eco nas
dente, di un cargo do BNG, por- sondaxes. O Goberno central
que é xusto agora cando o cam- non queda ben e Touriño tam-

A

pouco soubo liderar a defensa
dos intereses galegos, aínda que
despois cedese, como fai Montilla”. Para contrarrestar este
efecto, os socialistas arremeteron contra Quintana, en canto
no PP frotan as mans polos desencontros.
En todo caso, os nacionalistas resaltan o distinto teor das
críticas. “Mentres que nós defendemos os sectores produtivos, eles fan demagoxia con
cuestións moi secundarias”. Tamén molestou no lado nacionalista, o ton usado polo PSOE:
“Como non nós poden criminalizar, usan os modos chulescos e
un ton desprezativo moi forte
que trata de transmitirlle ao
electorado a idea de que só eles
son unha forza seria. Ten aspectos parecidos ao que fixeron en
Cataluña con Carod. Xa que
non somos violentos, seríamos
uns radicais folclóricos”.♦
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O Estatuto
no parlamento
CARLOS AYMERICH
O parlamento de Galiza acolleu ao fin o debate plenario
sobre o Estatuto. Infelizmente non puidemos votar un
texto articulado, tal e como BNG e PSOE pactaramos en
xuño, mais apenas debater e avaliar politicamente os dez
meses longos de debate estatutario e fixar, ollando cara á
fronte, as vías a través das que lograr máis autogoberno
e mellor financiamento para o noso país.
O BNG sempre entendeu que se trataba dun debate
obrigado. Porque o Estatuto non se podía fechar en falso,
tal e como Emilio Pérez Touriño e Alberte Núñez Feixóo
acordaran en Monte Pío, deixándoo para despois das municipais se é que non había consenso en xaneiro. E porque
o pobo galego esixe explicacións e reclama respostas diferentes á culpabilización colectiva –e politicamente interesada– do consabido, outravolta, “fracaso colectivo”.
Mais era evidente que o debate foi incómodo para
outras forzas políticas que só en última instancia se
mostraron dispostas a participar nel. E, francamente,
non é de estrañar. Touriño e Feixóo enleáronse nunha
competición absurda para ver quen é máis submiso ás
directrices madrileñas. Feixóo, executor do veto ao novo Estatuto imposto polo PP español, levaba desta volta as de perder. Mais non por moito: os magros resulta-
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‘Touriño e Feixóo enleáronse nunha competición absurda para ver
quen é máis submiso ás directrices madrileñas”
dos da entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero non
foron tampouco parapeto suficiente para un Touriño que
tivo que se enfrontar ás consecuencias das súas permanentes contradicións. Chegada a hora da verdade, o secretario xeral do PSdeG-PSOE, debeu tamén responsabilizarse do fracaso dun proceso que el propio, sen que
ninguén llo reclamase, teimou en dirixir.
Anxo Quintana tíñao, merecidamente, máis doado.
Porque o BNG non ocultou as súas propostas nin agachou
os seus acordos con outros grupos nin colaborou co apagón informativo que as outras forzas políticas decretaron
para non revelaren as súas posicións. Por algo sería. O
BNG defende que Galiza precisa un Estatuto de nación,

responsabilizarse das súas políticas e dos seus recursos,
relacionarse en pé de igualdade co Estado e defender directamente en Europa os seus intereses. E co cartafol de
Navantia-Fene aberto enriba da mesa, alguén dubida de
que é precisamente isto, o que o BNG estivo a defender
ao longo de todo o proceso, o que Galiza precisa?
Mágoa que non todos actuasen coa mesma clareza.
Lástima que algúns teimen en xogar á indefinición e ao
oportunismo. Quizais por iso os servizos informativos da
TVG non retransmitiron o debate en directo. Se cadra é
máis importante, en nome dunha dignidade que cando estaban en activo ningún deles exerceu, garantirlles un bon
soldo vitalicio aos ex-presidentes da Xunta.♦

Lugo
As cousas no Concello de Ribadeo non pintaban ben dende
había algún tempo e os enfrontamentos que se producían a
cada pouco entre o alcalde, o
socialista Balbino Pérez Vacas,
e o concelleiro delegado de
Economía, Santiago Fernández-Reinante, eran de todos coñecidos. Pero non pasaban de
cativos rifirafes pois peligraba
o goberno de coalición deste
concello, formado por socialistas e nacionalistas.
Mais nos últimos días as
cousas foron empeorando co
concelleiro facendo declaracións insinuantes sobre a mala
xestión do alcalde e este respondendo que non tiñan razón de
ser e que todo o que tiña que facer Reinante era traballar na
elaboración dos presupostos.
Mesmo as denuncias chegaron a
insinuar que o concelleiro podería ter algún papel comprometedor, o que foi negado polo rexedor ribadense que atacou salientando que era imposíbel que tivese documento algún xa que
había dous anos que non pedía
un só papel no Concello.
A liorta interna dos socialistas chegou ao seu cumio a principios desta semana cando Vacas
decidiu expulsar o concelleiro
díscolo do equipo de goberno
apuntando que a partir de agora,
as súas declaracións de trapicheos deberán ser feitas con probas
e no xulgado.
O problema radica agora en
que o goberno de coalición queda en minoría deica a celebracións das vindeiras eleccións en
maio e todo iso con temas importantes por aprobar como é o
caso o avance do Plano Xeral de
Ordenación Municipal ou os presupostos de 2007.
Pero a cousa non queda aí
porque o concelleiro expulsado

A sombra do transfuguismo
ANTÓN GRANDE

O PP podería obter a alcaldía de Ribadeo durante uns meses. Un concelleiro ex socialista, Santiago Fernández-Reinante, parece disposto
a apoiar unha moción de censura contra o alcalde Balbino Pérez.
xa anunciou que está disposto
a calquera cousa, mesmo a
pactar co PP para desprazar a
Vacas da alcaldía de Ribadeo
para entregarlla aos populares,

Guisa e Napo

o que, de ser aceptado polos
conservadores, podería supor
un caso máis de transfuguismo
que podería abrir novamente a
guerra sobre este tema, máxi-

UXÍA E BRAIS

me cando hai uns acordos firmados entre socialistas e PP a
nivel estatal para evitar estas
situacións comprometéndose a
non incluílos nas listas nin a

levar a cabo pactos con eles.
Pero unha cousa son os pactos e outras o cumprimento deles e a alcaldía de Ribadeo é
moi golosa para os conservadores que a perderon nas anteriores eleccións xunto con outras
localidades importantes da provincia o que supuxo un importante revés electoral. Por iso, recuperar agora esta alcaldía podería ser algo importante para
os meses que quedan deica as
eleccións municipais ainda que
para iso quizá teñan que pasarse
os acordos sobre transfuguismo
pola entreperna.♦

Subliñado

Identidades
LOIS DIÉGUEZ
Non gostamos, por experiencia, desas campañas propagandísticas a respecto do noso idioma. As administracións da Xunta teñen sempre este equivoco: gastar unha animalada de cartos en
publicidade para que todo siga igual. Cando non se cre en algo
faise sempre así, entregarlles os cartos nosos a aqueles que nunca se distinguiron por favorecer o noso idioma para que o maten
con máis alegría (unha especie de pago por distintas débedas,
non si?) Paradoxos da historia aborrecidamente repetida. Sen
embargo a solución sería doada: respectar e executar a lei de
Normalización Lingüística. Tan só iso: poñela en vigor, darlle
unha miga de mioco, gabarse dela e sentir así a nosa identidade
plena. Mostrar cousas prácticas, de todos os días, por exemplo a
recuperación dos nosos nomes e apelidos na súa identidade propia. Veríanse aí os efectos dunha política positiva. Como se chama vostede? Genjo. Non señor, iso non existe, que é Xenxo. E
vostede? Juan. Que non señor, aquí chamámonos Xoán. Vega,
Losada, Blanco os apelidos? Non lles parecen máis acaídos os
que criou a nosa cultura, Lousada, Branco ou Veiga? Porque,
meus amigos queridísimos, hai que comezar por dar o exemplo,
e máis se o predicamos. Alguén pode crer nas prédicas falseadas? Esta é a cuestión. Estamos arremedando aos retardatarios
da nosa evolución natural e parece que non nos queremos enteirar. Aquí é onde se concreta a nosa brutal colonización. Brutal.
Entra ela até a propia casa.♦
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Leña verde de Touriño na Moncloa
A. E.
O presidente galego, Emilio Pérez
Touriño, foi a Madrid entrevistarse
co presidente do goberno central,
José Luis Rodríguez Zapatero.
Dous eran os grandes temas que levaba na carteira para acadar un
compromiso do seu compañeiro de
partido: un acordo con prazos e diñeiro para o AVE de Vigo e que Fene puidese construír barcos civís.
Sorprendentemente, nos medios máis afíns ao PSOE o gran
titular foi que a Cidade da Cultura se converterá nun “proxecto
de Estado”.
Na Consellaría de Cultura
non sabían nada desa proposta
que Touriño lle ía facer, presuntamente, a Zapatero, e aínda non
saben nada tampouco da proposta de Zapatero a Touriño.
Desde a consellaría negan que
sexa un proxecto de Estado e afir-
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man que “é un proxecto galego cos
contidos claramente galegos que
xa foron presentados no seu día”.
Aínda así, danlle a benvida
“a que o Estado poña diñeiro, pero deixando claro que a xestión
vai ser do Goberno galego”.
En canto aos contidos e do

“enlace cultural con Latinoamérica”, afirman desde a consellaría de Ánxela Bugallo “estudaremos se se poden adaptar dalgún
xeito ao proxecto xa definido”.
Un proxecto que ten como eixo a relación de Galiza con Europa a través do Camiño de Santia-

go e tamén coa lusofonía e Latinoamérica como diáspora galega.
Así as cousas os titulares sobre a Cidade da Cultura máis semellan ser unha fumeira de leña
verde, recollida a última hora
polo presidente galego nos xardíns da Moncloa para que non
se ollase o fracaso da súa entrevista con Zapatero.
Na demanda de construción de
buques civís en Fene, Touriño
arrancou unicamente o compromiso do goberno central de estudar a
proposta. É dicir, tanto coma nada.
Ou, mellor, o que xa sabiamos.
Estudar a proposta quere dicir
non comprometerse e adiar a solución do problema. ¿Foi Pérez
Touriño á Moncloa sen antes
mandarlle os oportunos dossieres
ao presidente e sen que os gabinetes dun e doutro estudasen os temas? De ser así estariamos a falar

dunha xuntanza entre compañeiros e non entre dous presidentes.
No tema do AVE a Vigo é certo que Zapatero se comprometeu
a que “estaría en marcha en cinco
ou seis anos a partir de agora”.
Tamén comprometeu un financiamento de máis de 800 millóns.
Na práctica non é nada que
Zapatero non afirmara noutras
ocasións desde o 2004 ou non se
tivese aprobado no Parlamento,
mesmo cando o Plano de Infraestruturas, ou cando negociou co
BNG os dous últimos orzamentos.
Cal é a novidade? Que O
AVE a Vigo se adía polo menos
catro anos e que Touriño acepta
ese atraso. Aínda hai que dicir tamén ao seu favor que, segundo
están as cousas é imposíbel tecnicamente adiantalo moito antes.
Pero pode presentarse ambas as
negociacións como logro?♦

Cultura e historia
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

Excelente viño do Rosal,
elaborado
coas castes autóctonas
desta zona, dunha adega
señeira
–Quinta Couselo SAT– que
apostou no seu día polos
viños tradicionais.
Este branco Quinta
Couselo, da denominación
de orixe Rías Baixas, está
feito cun 85% de albariño
e o resto con caíño e
loureiro. Viño amarelo
palla con destellos
verdosos; arrecendos
frutais elegantes e
agradábeis producindo un
conxunto de gran finura;
moi equilibrado en boca,
fresco e saboroso.
Axeitado para pescados,
mariscos, arroces e
carnes brancas

XANEIRO 07
QUINTA COUSELO
Viño branco da Denominación
de O rixe Rías Baixas.

PREZ O EXCLUSIV O CLUB
DE VI Ñ O S A N T
(6 botellas)

53,89 euros
VIÑO BRANCO DO ROSAL
C ada mes pomos na súa casa unha selección de viños galegos de calidade e, sobre de todo,
elaborados con castes autóctonas, coidando que a relación calidade / prezo sexa a máis axeitada.

IVA e transporte incluídos
O s subscritores de A N osa Terra terán
un desconto especial
do 1 0% sobre este prezo.

M áis información no teléfono
986 207 317.

FÁGASE SOCIO E
DESCUBRA CONNOSCO

OS

MELLORES

VIñOS DE GALIZA

E OUTROS PRODUTOS
ARTESANAIS GALEGOS

10%

para
conto
de des itores de
s cr
os sub
a Terra
A Nos

SEN COMPROMISO DE COMPRA
NIN CUOTAS MENSUAIS
A compra de calquera viño ou produto ofrecido polo C lub de Viños d’A N osa Terra supón a incorporación dos seus datos ao ficheiro do C lub de
Viños d’A N osa Terra, ubicado en Príncipe 2 2, baixo de Vigo, onde poderá exercer os dereitos da lei orgánica 1 5 / 1 9 9 9.

Faciamos nunha entrega anterior desta colaboración a pergunta de a
que chamamos cultura e permitiámonos denunciar a súa confusión
coa mercadotecnia e coa rendibilidade, medida en termos
capitalistas. Con frecuencia temos que nos defender de postulados
que non profesamos en absoluto. Explicámonos. Todo o que signifique defensa do coñecemento do noso pasado histórico-cultural,
valorización da obra e transcendencia de grandes vultos da nosa arte, literatura, música, cinematografía…, aclaración de como pretensas novidades do presente xa foron desenvolvidas, nun alarde de
modernidade, polos nosos clásicos…, todo isto tende a confundirse
con pasadismo, recriación arqueolóxica ou negación da actualidade.
Nada máis lonxe da realidade. O que queremos significar é que non
hai cultura normal no mundo que se chufe de ignorarse a si mesma
e que pretenda avanzar improvisando e inventando todo cada día,
en nome dunha venda efémera e fugaz.
Participo da firme convicción de que dentro da historia
entenderemos cáseque todo e fóra dela incomprenderemos, tamén,
cáseque todo. A cultura é un ben útil, como a organización da
sanidade pública, por exemplo, mais a utilidade non é sinónimo de
rendibilidade. Debera ser declarada, se se nos permite a humorada,
ben de utilidade pública, como certas augas mineiro-medicinais,
mais non como adubío ou ornamento prescindíbel senón como
elemento estruturante da nosa personalidade social, da nosa real pertenza a un povo, a unha nación que construiu distintivamente unha
superestrutura artística de seu. E é aquí, nesta aparente grandilocuencia, onde reside, ao noso ver, un dos problemas grandes da
proxección da cultura galega actual. Permítasenos utilizar un
exemplo oportunista. En Outubro de 2006, a Real Academia Galega
celebrou os actos de conmemoración do centenario desta institución.
Un dos elementos identificativos desta efeméride utilizou unha fotografía, magnífica, que reproduce o chapeu (“chistera”) de Murguía,
conservado na mesma. A fotografía, como dixemos, é magnífica e a
homenaxe oblicua ao fundador e grande patriota e intelectual galego
merece todas as louvanzas. Mais a nós suxeriunos unha metáfora
preocupante: ¿el será que a cultura galega actual ten máis de elemento indumentario ou ornamental do que corpo e cabeza? Fóra da
efeméride, da fotoxenia das inauguracións, do mercado, ¿estará ben
asentada, como ben necesario e de consumo preciso, nunha sociedade como a nosa? ¿É mellor a situación actual do que a tónica que
marcaron os anos setenta, por exemplo? ¿O ensino e os meios de comunicación de carácter masivo avanzaron progresivamente na
naturalización e familiarización do público coa cultura producida na
Galiza? As perguntas poderíanse multiplicar… En todo caso, non estamos a falar de nada abstracto. Requere, calquer modificación positiva no consumo cultural, tempo, colaboración da instrución escolar,
positividade dos meios de comunicación, valorización do realizado
na Galiza, coñecemento de todo o adquirido historicamente…
¿Útil? Coidamos que si, en todas as dimensións posíbeis,
mesmo naquelas máis presentistas e “utilitarias” (voto, por
exemplo). Porque, de certo, o noso, o problema colectivo dos
galegos e da súa identificación como tais, é un problema cultural,
entendendo o adxectivo de forma lata. Isto é, un problema de
autoignorancia, de complexo de inferioridade, de xenoestima acrítica, de forte e persistente españolización, da naturalidade con que
asumimos que o tamaño e importancia do noso han de ser perpetuamente pequenos e domésticos, do paternalismo con que nos
tratamos a nós mesmos… Graves cuestións filosóficas, no sentido
primixenio do adxectivo, que mal poden ser desenvolvidas aquí, lugar onde deito estes pensamentos, por se alguén ten tempo e humor
para reparar neles, antes de que a actualidade os recicle. ♦

Que ten a ver a OTAN
co desmantelamento naval do Ferrol?
AFONSO EIRÉ
Nos 18 apartados do documento oficial no que se recolle o acordo
asinado no 2005 entre a Comisión Europea e o goberno español para a “reestruturación naval”, non aparece ningunha restrición para
que o estaleiro de Fene poida construír barcos civís. Pero esta restrición xa non vén de agora, senón que se vén falando dela desde os
anos oitenta e arranca mesmo da negociación da entrada do Estado
español na UE. Ten algo a ver con esta prohibición o papel que a
OTAN lle asignou a Ferrol? A UE, cando non lle queda outra saída
para explicar o veto a Fene ten que recorrer á palabra “seguridade”
Pode semellar a trama dunha novela do denominado novo xornalismo americano na que se denuncia como “intereses superiores”, sempre ocultos, por suposto, deciden e dispoñen sobre unha localidade sen que os seus veciños saiban nada. De ser así,
non se comezou a escribir agora.
A comezo da década do 1980,
cando a denominada “reconversión naval”, que supuxo o desmantelamento do sector naval
galego, sobre todo o do Ferrol,
apareceron os primeiros trazos.
Coincidían no tempo estes planos
do goberno do socialista Felipe
González coa entrada na OTAN e
tamén coas acordos asinados para a inclusión do Estado español
no Mercado Común Europeo.
Dicían daquelas os críticos, confirmado co tempo por declaracións oficiais, que ambos os organismos internacionais eran “as
dúas caras da mesma moeda”.
Foi daquelas cando se comezou a falar dos acordos que lle
impedían construír buques a Astano que, unicamente podería fabricar plataformas off-shore. E
apareceron supostos informes da
OTAN no que se lle asignaba a
Ferrol o papel de base naval na
península Ibérica. Polo tanto, estaría destinada a cidade departamental unicamente á construción
e reparación de buques de guerra. As grades de Astano estarían
dispoñíbeis para no caso de conflito que a flota americana de
gran porte, puidesen ser reparadas nelas.

E os traballadores? Afirmábase daquela que unha das eivas
que lle atopaban os informes da
OTAN a Ferrol era a “presenza
dunha gran masa proletarizada e
politizada, maiormente en contra
da estrutura militar”. En consecuencia e consonte ao papel deseñado para Ferrol, era preciso
reducir o número de traballadores do naval ferrolán para impedir calquera protesta contra os
planos futuros da OTAN, especialmente no caso dunha intervención armada.
Estes supostos planos da
OTAN para Ferrol, pactados co
goberno do PSOE, nunca foron
desmentidos oficialmente. O que
si daquelas quedou confirmado
máis dunha vez é o veto da UE,
a outra cara da OTAN, a que Astano construíse barcos civís.
Este veto foi confirmado en
varias ocasións tamén polo Goberno Aznar. Cando no 2004 muda o goberno e accede de novo o
PSOE ao poder no Estado, prodúcese a chamada “segunda reconversión”. Rodríguez Zapatero negocia en Bruxelas un novo
plano naval. Fene volveu ser sacrificada e impedíuselle a construción civil por un suposto veto
da UE.
Todos os gobernos
asumiron o veto a Fene
Os distintos reclamos dos nacionalistas para que se negociase coa UE este cambio non fixeron efecto e puxéronse sem-

Primeiro chamouse Astano, despois Izar e agora Navantia.

pre múltiplas desculpas de carácter técnico. Todo o mundo
daba por suposto que ese acordo de non deixar construír barcos civís en Fene existía aínda
que ninguén o vira.
Coa chegada do BNG ao Goberno, presentouse un plano tecnicamente e economicamente
plausíbel para que Fene volvese
construír barcos civís. Pero a
aposta decidida do BNG, das
caixas galegas e de Barreras por
recuperar Astano tivo a virtualidade de que se soubese que o
PSOE negociou no 2005 con
Bruxelas un plano naval que relegaba a Astano. Pero tamén que
neses 18 apartados do documento asinado en xuño e negociado

en maio, non aparece para nada
a negativa que se lle impón a
Navantia Fene de construír barcos civís. A negativa que se lle
impón a Navantía é como empresa pública, pero non debería
condicionar que os terreos públicos de Fene acollesen unha
empresa privada de nova creación que puidese construír barcos civís. Diso non se fala para
nada do acordo.
A non ser que, como lle recoñecen desde o gabinete da
Comisaria da Competencia, Neekelie Kroes, a La Voz de Galicia, existen “datos confidenciais” nese acordo entre o Goberno Zapatero e a UE que non
poden ser divulgados.

Se escrutamos todas as mensaxes que se lanzaron nos últimos días atopamos un comunicado da SEPI (a empresa propietaria de Navantia que se opón rotundamente á construción de
barcos civís) no que se recoñece
que existen partes do acordo que
non se plasmaron no documento
por “razóns de seguridade”.
Os acordos negociados entre o goberno central e a UE para a reestruturación do sector
naval non son, nin moito menos, inamovíbeis. O propio documento recolle a posibilidade
de que os compromisos poidan
ser revisados, segundo o estipulado polo artigo 298 do Tratado
da Unión Europea.♦
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As últimas razóns que dá a UE
para que en Fene non se constrúan barcos civís son de ‘seguridade’

Prioridades
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MANUEL CAO

Unha das reunións previas ao acordo final.
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A CIG desmárcase dos acordos
por entender que só teñen fins electorais

O Pacto polo Emprego
tentará xerar 95.000 postos
de traballo até o 2009
RUBÉN VALVERDE
A Xunta, a patronal e CC OO e UGT acordaron dentro das mesas
de diálogo estabelecer “un gran pacto polo emprego”, co que se crearían 95.000 empregos até o final da lexislatura, no 2009. A CIG, que
abandonou as mesas de díalogo hai meses por non consideralas efectivas, considera que tan só se trata dun “miniacordo” reducido a políticas activas que benefician os empresarios e non os traballadores.
O gran pacto polo emprego que
anunciou Emilio Pérez Touriño
asínase nove anos despois do último. Daquelas, o Goberno de
Manuel Fraga prometera xerar
295.000 postos de traballo e rematou a lexislatura cunha taxa
de desemprego superior á estatal
en máis de dous puntos, cando
historicamente os índices de paro sempre foran inferiores aos da
media española.
O obxectivo do novo acordo
está na liña das promesas electorais do PSOE: xerar 100.000 em-

pregos até o remate da lexislatura. De levarse a cabo, a taxe de
emprego sería do 66%, unha cifra
semellante á da media europea.
Segundo Emilio Pérez Touriño, “estamos ante un acordo
histórico para a mellora das relacións laborais de Galicia”.
Unha apreciación que comparten tanto o líder de CC OO, Xan
María Castro, como o de UGT,
Xosé Antonio Gómez, como o
presidente dos empresarios, Antonio Fontenla. Todos coinciden
en cualificar de realistas as pre-

visións, “ante as medidas que se
están tomando”.
A CIG, pola súa banda, cualificou de “acto publicitario” e asegurou que no tocante a medidas de
xeración de emprego tan só se trata dunha copia do modelo asinado
para o Estado. Segundo o secretario xeral do sindicato nacionalista,
Xesús Seixo, “as axudas á creación de emprego van na liña dos
acordos estatais e que suporán,
unicamente, complementar aquí
con máis axudas das que xa existen a nivel estatal ás empresas”.
Para a CIG, “o acordo non
contempla o emprego en sentido
amplo, atendendo á necesidade
de estabelecer as bases para a creación e a xeración de postos de
traballo estábeis que freen a emigración que se vén producindo
dende hai anos no noso país”.♦

As subvencións para a contratación estarán
vencelladas ao cumprimento dos acordos
O novo marco de relacións laborais baséase en nove puntos, que
pretenden introducir cambios no
servizo de emprego, no modelo
de formación e nos criterios para
recibir axudas públicas. Destaca
da nova lei o diálogo social, coa
lei de Participación Institucional
e coa reforma do Consello Galego de Relacións Laborais.
A partir de agora, a Xunta
márcase como obxectivo converter o Servizo Galego de Colocación nun instrumento útil, porque
até o de agora apenas intermedia
en unha de cada dez contratacións
que se levan a cabo. Cada demandante terá un itinerario de inserción, é dicir, un perfil das súas características e necesidades. Ade-

mais, as oficinas de emprego pasan a asumir en exclusiva as competencias de inscrición, clasificación e intermediación en materia
de desemprego.
Tamén cambiará o modelo de
formación. Os programas para
parados axustaranse ás necesidades produtivas de cada comarca.
Deste xeito preténdese axustar o
perfil dos futuros traballadores
ao que demandan as empresas.
En materia de axudas, póñense
en marchas novos incentivos públicos para mellorar a empregabilidade da xente nova. As axudas
aos empresarios están vencelladas
a que cumpran os requisitos estabelecidos, como que o 70% do cadro de persoal sexa indefinido.

A CIG entende que as grandes ausentes son as políticas destinadas a favorecer os sectores
produtivos, acompañadas das
políticas económicas correspondentes e das políticas de infraestruturas e de cohesión social e territorial. De aí que consideren
que é un “miniacordo sobre materias e aspectos moi parciais”.
Xesús Seixo sinalou ademais
que as materias recollidas no acordo asinado só afectan a dúas das
seis mesas que estaban constituídas. “As outras catro non aparecen
para nada aquí e iso é o que nos
pretenden vender como gran pacto
polo emprego en Galicia. É unha
fraude con fins electorais”, conclúe o secretario xeral da CIG.♦

Nas modernas sociedades democráticas a axenda política é
esencialmente cambiante pois son moitos os factores de tipo
socioeconómico e político-institucional que inflúen na inclusión ou retirada de determinados asuntos. Moitas veces os programas electorais teñen como finalidade principal acadar votos
na campaña electoral en lugar de xerar dinámicas de confianza
e compromiso cos cidadáns-electores ao longo da lexislatura
para lle dar cumprimento ao acordado nesa especie de contrato
implícito que se estabelecería entre votantes e políticos. Unha
das principais consecuencias deste proceso é a aparición de novas prioridades e a caída doutras antes de atopar unha solución.
A pouco tempo dunha trascendental –como case todas– convocatoria electoral pode ser apropiado aludir ás prioridades que a
sociedade galega e española ten neste momento histórico.
Aínda que as variábeis macroeconómicas básicas gozan de
boa saúde no contexto da UE salvo os incrementos de prezos e, sobre todo, a balanza comercial é importante atender ao grao de sostibilidade deste modelo de crecemento asentado na construción e
na demanda interna apoiado na achega da economía somerxida e
no fenómeno da inmigración. Albíscanse graves problemas sociais
en caso de modulación do ciclo cara a menores taxas de medra para o que será necesario botar man dos recursos públicos acumulados en base á redución do déficit e débeda dos últimos anos.
Neste contexto, a prioridade básica para España sitúase na resolución dos problemas de inestabilidade e incerteza institucional
que funden as súas raíces en materias non resoltas dende o punto
de vista histórico tales como a aceptación efectiva das regras de
xogo democrático nas institucións vixentes e a permanencia da
cuestión territorial como punto central do debate político-social,
cando xa van máis de 25 anos de exercicio real da autonomía nas
principais comunidades autónomas españolas. De todos estes, o
principal problema por resolver é, probabelmente, o funcionamento do sistema legal que é un puntal básico para o bo funcionamento da asignación de recursos, o intercambio e a garantía dos
dereitos de propiedade. O sistema legal español, centralizado e
corporativista, tende a orientarse á resolución de conflitos baixo o
prisma da lóxica política arrastrando con iso todas as inercias do
pasado da época franquista e descoidando o servizo básico que lle
debe prestar aos axentes económicos e sociais á hora de tomar determinadas decisións que comprometan a asignación de recursos
privados ou públicos. Incomprensibelmente, a cara da política está detrás de calquera resolución xudicial aínda que afecte a asuntos de tipo civil privado totalmente afastados da liorta políticoelectoral. Isto é así tanto polo sistema de selección dos maxistrados como polo inadecuado deslinde das estremas entre o político
e o xudicial, con continuas manobras de intrusismo mutuo, sacrificando os intereses da cidadanía e dos axentes socioeconómicos
que se ven castigados por un servizo xudicial caro, lento e ineficaz que incentiva a apelación a métodos informais para minimizar problemas, reducir custos e ineficiencias, o que mina a credibilidade e capacidade do sistema legal español para consolidarse
como institución estatal eficiente.

Pablo Pérez Tremps, foi recusado polos seus compañeiros do Constitucional.

‘O

poder xudicial foi o único que
pasou sen apenas cambios na transición
da ditadura á democracia
configúrandose como fortín das
posicións máis conservadoras”
O poder xudicial foi o único que pasou sen apenas cambios
na transición da ditadura á democracia configúrandose como
fortín das posicións máis conservadoras tanto en relación ao
proceso de reformas civís que afectan os dereitos do individuo
como os dereitos colectivos de índole social ou territorial. Agora xa pode dicirse que a única reforma importante que resta por
facer no modelo formal herdado da ditadura é o do poder xudicial e iso pasa por introducir criterios de eficacia, racionalidade organizativa, incentivos á eficiencia, mecanismos de supervisión e aceptación do Estado Autonómico.♦

A. EIRÉ
Nunca antes un maxistrado do
Tribunal Constitucional (TC) fora recusado. Pablo Pérez
Tremps, un xurista de prestixio,
acadou tal “honor” ao considerar seis dos seus compañeiros
maxistrados que o que constitúe
un mérito para acceder á máis
alta maxistratura se convertía na
causa directa desa exclusión.
Impídeselle así participar nas
deliberacións sobre a constitucionalidade do Estatuto catalán
a un maxistrado cun importante
coñecemento de causa. E faise a
instancias dun partido, o PP.
Pola contra, Roberto García
Calvo, tamén maxistrado, ex
gobernador civil franquista,
vota en contra dun maxistrado
cun claro perfil xurídico argumentando que a súa opinión
podía estar politizada por ter
realizado un estudo sobre o Estatuto catalán cando era profesor universitario. García Calvo
non só xurara os Principios do
Movimiento, senón que no seu
mandato mataron un mozo
mentres pintaba “pan e liberdade” nunha parede.

Por outra banda, o relator da
recusación do xuíz Tremps, Jorge Rodríguez Zapata, tamén realizou un traballo sobre o Estatuto
catalán para unha fundación.
Até aí a falta de senso xurídico e lóxico da grave decisión do
Tribunal Constitucional tomada
por seis votos contra cinco.
Tan graves como a falta de
lóxica xurídica desta decisión,
está a lóxica política. Non hai
máis que ollar os editoriais e artigos de fondo dos medios máis
próximos á dereita. Non só se
congratulan da decisión senón
que dan por feito que, con esta
recusación a ala progresista do
TC quedará en minoría e que,
polo tanto, se aceptará o recurso de inconstitucionalidade sobre o Estatuto catalán que presentou o PP.
Mesmo van máis alá e falan
de fraude se Tremps decide dimitir pois daríalle paso a un novo maxistrado que nomearía o
goberno central. Pois do que se
trata é, segundo presenta o PP e
os medios afíns, dunha batalla
claramente política na que están
embulleiradas tamén as altas ins-
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tancias xudiciais.
A sentenza contra o Estatuto
catalán que agoira a dereita levaría a que o TC tombase unha lei
aprobada non só pola Cámara
catalá e o Congreso español senón en referendo polo pobo. Está a ser este o gran fracaso de José Luis Rodríguez Zapatero, que
apostou e pactou unha reforma
do Estado que non é quen de levar adiante pola presión da dereita e dun sector do propio partido. Tivo o primeiro rouse cando a tramitación do Estatut catalán e continúa agora.
Ante o pulso da dereita xudicial hai que ver agora como reacciona Zapatero. Até agora a reacción do PSOE foi sempre demostrar que a patriota non lle gaña ninguén. Así foi cando propuxo a Lei de Partidos e o Pacto antiterrorista sen calibrar que poderían volverse contra súa.
Pero unha política aínda máis
centralista do PSOE en Catalunya produciría un auténtico terremoto. O esquema de entendemento e cooperación que pactaron para o tripartito da Generalitat entraría en crise.♦

Bilbao
Iñaki de Juana Chaos vai polo día
94 da súa folga de fame, a segunda folga de fame que leva a cabo
en poucos meses, protestando pola
condena que lle impuxo a Audiencia Nacional española tras escribir
dous artigos de opinión no diario
Gara, que foron interpretados polos xuíces como ameazas terroristas. Esa condena foi de 12 anos e
seis meses de prisión e, en realidade, semellaba obedecer máis a un
intento por evitar que De Juana saíse da cadea, tal e como lle correspondía que, realmente, a un delito
de ameazas. Porque, de terse producido este, dá a impresión de que
12 anos de cárcere é excesivo.
O goberno español, a través do
seu aínda ministro de Xustiza,
Juan Fernando López Aguilar, dixo no seu día que o executivo faría
o que estivese na súa man para
evitar a saída de prisión de De Juana, en resposta a unha suposta
alarma social que só exhibían o PP
e os seus medios máis afíns. E así
se fixo. O razoamento foi que este
preso, convicto por 25 asasinatos,
só cumprira 18 anos de cárcere, a
menos dun ano por cada vida segada. E iso é certo, pero nun Estado de dereito unha inxustiza non
se paga con outra inxustiza, porque entón é Estado, pero non é de
dereito. Non é excesivo considerar
que moitos artigos que se publican
na prensa española e moitas cousas que se din en certas emisoras
non andan lonxe do que De Juana
escribiu en Gara, e que pouca xente leu á vista dos xuizos paralelos
que se fan acotío. Polo tanto, debe
quedar claro que De Juana xa pagara a pena imposta pola lei.
Polo tanto, e tras comprobar
que os tribunais non tiñan pensado
dar marcha atrás na súa decisión (o
fiscal pedira en principio 96 anos),

Todos pendentes de
De Juana Chaos
DANI ÁLVAREZ

A saúde do preso da ETA corre grave risco mentres se
agarda a resposta do Supremo ao seu recurso. Se finalmente morre preso, o contorno abertzale converterao en mártir.
xuíces demostrou que hai sectores
no Estado español que non son capaces de rexir e diferenciarse dun
terrorista. Se algo diferencia ao Estado dun membro da ETA é a cuestión humanitaria: o caso De Juana
Chaos é un caso de vida ou morte e
o Estado debería preservar a vida,
pero os 16 maxistrados preferiron
culpalo a el da súa propia situación.
As hipóteses

De Juana Chaos.

De Juana iniciou unha folga de fame que pretende levar até o fin. Palabras textuais súas son: “voltarei a
Donostia, vivo ou morto, pero volvo á casa”. Actualmente, leva dous
anos en situación de preventivo e
dado o seu delicado estado de saúde, que os mesmos forenses cualifican de cercano á morte, solicitouse unha prisión atenuada que lle
permitira estar na casa en tanto o
Tribunal Supremo decidía sobre o
seu recurso. Algo que acontecerá o
vindeiro día 12 deste mes. A Au-

diencia Nacional ía tomar en consideración esta medida, os tres
mesmos xuíces que o condenaron,
pero unha operación sen precedentes impulsada polo maxistrado
Guevara, obrigou a que a determinación a tomara o pleno da Sala do
Penal da Audiencia Nacional, co
obxectivo de mudar a correlación
de forzas favorábel a envialo á casa (que non en liberdade, como informaron erroneamente algúns, de
seguro que a mantenta).
A falta de humanidade deses

Se Iñaki de Juana Chaos morre, a
esquerda abertzale terá o seu mártir. Terá unha razón estupenda para xustificar o atentado de Barajas
e a convulsión nas rúas de Euskadi será impredicíbel. O voceiro de
Askatasuna, Juan Mari Olano, díxoo claro este luns, 5 de febreiro:
“O asasinato de Iñaki de Juana
non será positivo nin para Euskal
Herria, nin para o proceso, nin para Zapatero, nin para ninguén.
Non quero concretar máis”. Olano
dixo a principios de decembro que
o proceso naufragaba. E naufragou. Incluso a ETA poderá esquecer que este preso tomou a decisión contra a propia dirección, que
é a que ordena o que se fai e o que
non. De Juana vai por libre e a di-

rección da organización non o
consente. De feito, estaban bastante perto de ir fartos das súas andanzas. Pero agora teñen o efecto
propagandístico non agardado.
O Supremo pode reducir a pena imposta o día 12 (a absolución
é case impensábel), e hai quen baralla que poidan deixar a pena en
catro anos. Que ocorrería con iso?
Pois que, ao levar dous anos como
preventivo, estaría a pouco tempo
de poder acceder ao terceiro grao.
Unha prebenda que ficaría nas
mans de Institucións Penitenciarias, é dicir, do ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Non é unha tese descartábel tendo
en conta que os xuíces que van deliberar son de maioría conservadora e así pasarían a pataca quente
de novo ao goberno de José Luis
Rodríguez Zapatero, enormemente tocado nestes intres. Pero De
Juana non deixará a folga de fame
até verse libre de culpa totalmente.
O que xa é inevitábel é o impacto internacional da noticia despois de que o xornal británico The
Times sacase unhas estremecedoras fotos do preso fondamente tocado na cama do hospital onde o
alimentan á forza. Unha imaxe
que ningún goberno democrático
pode tolerar nin asumir. Hai quen
compara este caso co de Bobby
Sands, o preso do IRA que morreu
na cadea (logo faleceron outros oito), nunha campaña dos republicanos para presionar a Margaret
Thatcher. A comparación pode ser
demasiado ambiciosa se temos en
conta este personaxe, pero a crise
que xermolou en Irlanda daquela
será semellante á que medrará en
Euskadi se este morre. E, coma
sempre, só haberá un beneficiado:
o que quere gañar as eleccións á
costa do sufrimento dos máis.♦
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Grave decisión do Constitucional
ao recusar o xuíz Tremps
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Xenes criminais e imperios arruinados
XOSÉ F. PÉREZ OIA

O autor faise eco das intencións do goberno británico de facer un rexistro de adn para vixiar persoas con tendencia xenética ao crime. Tamén analiza as posibilidades de que os
EE UU espallen o conflito do Irak a outros países veciños.
O ano que recentemente empeza faino líderes dun totalitarismo tecnolóxico, bucon malos auspicios. O asasinato do sátra- rocrático e “democrático” cuxas visitas a
pa Sadam Husein, sen un xuízo digno de- certos lugares de devoción relixiosa supose nome, os asasinatos da ETA de dous ñemos que veñen ditadas pola operación
emigrantes e a incerteza de se o Imperio dalgún cromosoma. Ben é verdade que se
Estadounidense proponse con total irra- pode supoñer que a “elite representativa”
cionalidade en estender as súas guerras no estará formada por seres excepcionais,
Medio Oriente, co obxecto de arrastrar na “alfas” huxleyanos, emanacións dalgún
súa vesania os países avanzados que par- ser trascendente e sen tacha. O Economist
ticipan do seu sistema económico.
advírtenos de que: “O goberno británico
Querería enmarcar estas sinxelas re- trata de cambiar as leis para pechar persoflexións cunha cita de Baruch Spinoza, as con defectos na súa personalidade que
que escribía (e sigo a tradución de Tho- os fagan susceptíbeis de cometer actos
mas Feixa na revista Refractions, nº 17): criminais antes de que estes sexan come“Sucede ás veces que unha nación conser- tidos” As ideas de superioridade e de xeva a paz como resultado da apatía dos rarquía están intimamente relacionadas,
seus súbditos, conducidos como un raba- formando un substrato constante de todo
ño e incapaces de xogar calquera papel o pensamento social reaccionario, desde
que non sexa o de escravos. No entanto, Burke a Schmitt, que é inimigo de calqueun país tal debería lera ideal de igualdade.
var o nome de deserto
As ideas dos noe non de nación”. Pevos biólogos suscitan
he Economist
ro seica deberiamos
certa incomodidade
reservar o apelativo
que se trasloce no ciadvírtenos de que:
de paz á servidume, a
tado artigo, non só pobarbarie ou o deserto?
lo baleirado ético que
“O
goberno
británico
A nosa venerábel cisupoñen de toda idea
vilización occidental
trata de cambiar as leis de responsabilidade e
esta inserida hoxe neos seus correlatos de
para pechar persoas
se contexto; unha
culpa e pecado, senón
amálgama de liberdatamén porque o sacon
defectos
na
súa
de de mercado e de
crosanto mercado e o
falsa democracia reseu mito das opcións
personalidade que os
presentativa, como
libres fai que a ideolofagan susceptíbeis de
Ranciere ou Abensour
xía do libre arbitrio
nos recordan en dous
sexa bizarra e nese
cometer
actos
criminais
recentes libros.
contexto contraditoA primeira das re- antes de que estes sexan ria. A contradición enflexións que quero
tre a proposta do libepresentarlles refírese
ralismo tradicional
cometidos”’
á ameaza da invasión
dun estado mínimo
dun Estado represivo,
respectuoso dun indivixiante e burgués soviduo libre e a manibre uns “individuos”
pulación presciente
que se supoñen obxecto desa ficción hipo- duns individuos constitutivos dunha elite
critamente mantida dos “dereitos huma- de persoas superiores que saberían como
nos”. Un dos últimos exemplos diso, no dirixir os mecanismos que o que
que non repararon os “libertarios do mer- Chomsky chamou de “manufactura do
cado” vénnos dado por unha tremenda consentimento”, as leis que os rexen e a
proposta do goberno da giddeana “Tercei- estimulación do consumo e a produción,
ra vía” británica. Esta vía, desgraciada- convenientemente adaptadas á estrutura
mente moi admirada nas nosas latitudes social das súas moléculas mensaxeras dos
por certa esquerda (e que se pode ler na cerebros, deixan convertido en xogo de
revista The Economist do 23 de decembro nenos o fracaso dunha autoritaria antiutódo 2006), concrétase en dúas accións. A pica planificación “socialista”.
primeira consiste en estabelecer un RexisOutra noticia digna de subliñarse nestro Central do ADN de todos os habitantes te mal comezo de ano vénnos dada pola
desta vella suposta democracia. A utilida- persistencia da guerra e invasión de Irak
de deste rexistro é que certa “ciencia” por parte do actual Imperio dos EE UU e
neurolóxica logrou estabelecer que unhas a incerteza das opcións de retirada ou excertas concentracións de hormonas cere- tensión da acción agresiva a estados como
brais mensaxeiras inducen estados de có- Siria e Irán. Un prestixioso xornal estalera e violencia no individuo, e de que a dounidense, (New York Estafes do 7 de
frecuencia destas concentracións vén da- xaneiro) afirmaba que os resultados das
da por factores xenéticos, sobre os que se últimas eleccións nos EE UU non serviten un providencial rexistro. O corolario é ron para moderar as ambicións imperiais
clarísimo, o omnisciente Estado poderá do presidente nin para frear as súas caprilevar a cabo unha acción preventiva afas- chosas tendencias a unha autocracia prótando certos cidadáns de postos de traba- xima ao fascismo. Fascismo este “de sisllo tentadores para a súa estrutura cromo- tema” no que se combinan elementos nasómica, (como un posto nun banco para cionalistas e agresivos con accións dirixiun traballador sensíbel ao desfalco). Todo das á protección duns intereses de clase
isto naturalmente nada ten a ver coas ne- que pasan o ámbito nacional. Aos vellos
fastas tendencias cara ao totalitarismo de fascismos da raza superior, a mítica dun
calquera acción redistributiva realizada Novo Imperio neo-romano ou dun ridícupor unha socialdemocracia abocada a de- lo Imperio Cara a Deus seguiu a falsa masembocar no totalitarismo do “socialismo ridaxe do ideal de liberdade de mercado
real”. As vellas ideas de Wilson, o socio- esencialmente, hipostaticamente, unida á
biólogo, moi admiradas por Mariano Ra- liberdade do individuo e á xustificación
xoi, teñen diariamente novos paladíns. Os dos mecanismos polarizantes económica-
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George Bush.

mente dunha “democracia representativa”. A prensa estadounidense máis recente confírmanos nestes temores, cando lemos (New York Estafes do 9 de xaneiro)
que os lexisladores demócratas tratan de
lograr unha cuadratura do circulo, tratando de evitar a expansión dos gastos militares que levaría consigo a delirante e
agresiva estratexia bushiana de enviar unha nova armada cara ao Golfo Pérsico e
expandir a presenza militar do Imperio no
Irak. Ao meu modo de ver unha acción
agresiva e punitiva iniciada desde os EE
UU cara a Irán non pode excluírse, dado
que o seu custo sería moi inferior ao dunha desastrosa nova estratexia de ocupación territorial. Tampouco confio nunha
reacción moral do pobo estadounidense
dada a escasa mobilización suscitada por
feitos abominábeis como as torturas ou a
erosión das liberdades públicas no propio
Estado.
A principal causa dunha inflexión na
agresión imperialista dos EE UU radica
no meu convencemento de que o déficit

fiscal do Imperio é insostíbel a breve ou
todo o máis medio prazo. William R. Cline aduce no seu recente libro: The United
States as a Debtor Nation unha longa serie de razóns que me parecen convincentes. O autor desenvolve un modelo que
mostra que a redución nun 3 por cento do
déficit fiscal (en términos de porcentaxe
do Produto Nacional Bruto (PNB)) só reduciría o déficit comercial nun 1 por cento do PNB. Para eliminar o déficit da conta corrente actual, de aproximadamente
un 7 por cento de PNB, requiriríase unha
contracción fiscal dunha magnitude dunha orde do 20 por cento de PNB. O que
non perece factíbel desde un punto de vista político. Moitos economistas advertimos da insostibilidade da situación e de
que esperabamos hai tempo un xiro da política económica dos EE UU. Equivocámonos.♦
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é
filósofo e economista, ex funcionario das
Nacións Unidas en Xenebra.
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Tabaré Vázquez anuncia que non autorizará máis plantas papeleiras na fronteira

Uruguai e Arxentina
achéganse na polémica das celulosas
CÉSAR LORENZO GIL
Despois de varios meses de enfrontamentos dialécticos, os presidentes do Uruguai –Tabaré Vázquez– e da Arxentina –Néstor
Kirchner– confirmaron publicamente un achegamento mutuo
no tema das fábricas de pasta de papel que os uruguaios queren construír e que os arxentinos ven con malos ollos. A solución podería pasar por un compromiso de Montevideo a
non autorizar máis ca unha planta de celulosas na fronteira.
Néstor Kirchner podería darse contra a futura fábrica. “Non se
por satisfeito co seu homólogo pode comerciar co futuro do
uruguaio se consegue o compro- planeta”, afirmou daquela
miso de que só se construirá un- Kirchner. “Alimentar unhas
ha fábrica de papel no leito do poucas bocas no futuro pode suRío Uruguai. Esta, polo menos, é poñer deixalas morrer de fame
a proposta de Tabaré Vázquez, dentro de vinte anos”.
que sinalou a necesidade de que
Esta reacción non foi comentre veciños se
prendida na Banconsiga unha harda Oriental e promonía económiduciuse un xigannha manifestación te desencontro enca, moi afectada
nos últimos metre ambos os Estases polo conflito en contra
dos. O goberno
do papel.
uruguaio considedas papeleiras
A polémica
ra moi necesario o
entre ambos os en Montevideo
investimento na
países
xurdiu
fábrica de papel e
acabou
cando o goberno
avoga por facilitar
esquerdista do
a construción da
con violencia.
Uruguai apoiou
papeleira como
decidiamente un Nela explicouse
maneira de paliar
proxecto finés
a fonda crise eco–do Grupo Bot- os efectos de ENCE
nómica que vive
nia– para conso país. “Estamos
na
ría
de
Pontevedra
truír unha planta
falando de moide fabricación de
tos millóns de
papel en Fray
dólares. Rexeitar
Bentos, na cal do
o progreso do norío Uruguai, que serve de divisa so país é sempre errado”. O procoa Arxentina. Foi nese mo- pio Vázquez acusou de hipócrita
mento cando a sociedade arxen- o goberno arxentino por consitina reaccionou moi negativa- derar que si se preocupa de sumente e foi o seu presidente postos “atentados ecolóxicos”
quen comandou unha campaña na fronteira mentres alenta o
de sensibilización ecolóxica cultivo masivo de produtos

U

Os presidentes do Uruguai –Tabaré Vázquez– e da Arxentina –Néstor Kirchner– decidiron achegaren posturas nunha conferencia política celebrada en Madrid.

transxénicos, principalmente soia.
A altura do conflito non deixou de medrar nas últimas datas. Unha manifestación pacífica en contra das papeleiras polas rúas de Montevideo acabou
con violencia e os ecoloxistas
foron acusados de “estaren ao
servizo de Buenos Aires”. Por
certo, nesta manifestación explicouse os efectos nocivos que
tivo a instalación de Ence na ría
de Pontevedra.

Kirchner considerou necesario que se garden as formas e
aludiu á irmandade entre os pobos uruguaio e arxentino. Foi por
iso que impulsou un espazo de
diálogo co Uruguai a través da
mediación española e recoñeceu
que o principal é chegar a acordos de maneira inmediata.
A chave do acordo podería
estar no anuncio de Vázquez de
aceptar que só se constrúa a
planta de Fray Bentos a través

dun veto para a construción de
papeleiras en todo o río Uruguai.
“Estariamos dispostos a comprometérmonos porque non hai ningún outro programa nesa área”.
O acordo entre ambos os gobernos podería chegar a finais de
febreiro durante unha conferencia internacional que se vai celebrar en Madrid. Nesa xuntanza
falarase tamén da situación do
Mercosur e as dificultades económicas de ambas as nacións.♦

Aquí fóra
Un novo labirinto bélico africano, localizado na rexión xeoestratéxica de Somalia, ten incrustados corpos estraños estadounidenses e anglosaxóns.
Na superficie das argumentacións occidentais está a loita contra o avance do islamismo radical en África e contra as ramificacións de Al-Qaeda na rexión, identificadas nos líderes Fazul Abdula Mohamed,
Saleh Ali Saleh Nabhan e Abu Talha AlSudani. No fondo dos argumentos inconfesábeis fenden as súas raíces unha manchea
de intereses espurios que adoitan estar detrás de calquera guerra en África: recursos
mineiros, situación estratéxica dende o
punto de vista xeopolítico e petróleo.
Somalia é un país chave por razóns
xeoestratéxicas xa que é fronteirizo no
estreito de Adén, que é a única vía marítima entre o océano Índico e o mar Vermello, no que dende hai décadas bolen
conflitos bélicos sen desmaio.
A guerra de Somalia viviu o seu punto máis álxido cando as tropas etíopes decidiron intervir no conflito, logo de comprobar que a Unión de Tribunais Islamitas
(UTI), que controlaba dende xuño a capital somalí de Mogadiscio, declarara a
jihad contra o goberno etíope, e fixera un
chamamento mundial para que viñesen
voluntarios dispostos a combater indefinidamente, mesmo nunha desgastante guerra de guerrillas, ao exército etíope, tradicional aliado dos EE UU, país de traxec-

Solucións africanas
LAUDELINO PELLITERO
toria histórica cristiá, pero que na actuali- coa que mantén disputas fronteirizas.
dade ve ameazada esta composición
Pode que a tese etíope de que a UTI é
maioritaria relixiosa, por unha emerxente dirixida por fíos que se manexan dende
comunidade musulmá que xa rolda o 50% Al-Qaeda, sexa esaxerada, pero nesta
da poboación.
terceira guerra que Etiopía libra con SoTampouco están
malia non se poden
ausentes do conflito
negar a existencia de
argumentos de terrielementos de perfil
ara evitar aditivos relixioso. Tampouco
torialidade. Dende
hai anos dous moveser un aliado
explosivos a este foco semella
mentos políticos que
confiábel e perdurápretenden a súa indebel un invasor co que
incendiario sería
pendencia de Etiopía,
existe unha rivalidade
utilizan territorio so- conveniente illar e afastar crónica fronteiriza.
malí como centro das
Pero a guerra de
os intereses estranxeiros Somalia
súas actividades.
non se limita
Por outra banda
a ámbitos relixiosos.
polo
acaparamento
e
ao noreste da antiga
Está contaminada por
Somalia está o autointereses económicos,
control das materias
proclamado, no ano
ás veces diáfanos, ás
primas”
1998, estado indeveces escuros, coma
pendente de Punno caso da Consort
tland, aínda que non
Private Ltd (CP), con
fose recoñecido internacionalmente. rexistro no paraíso fiscal das illas Maldivas,
Ocupa precisamente o vértice estratéxico que ten rexistrados todos os dereitos petrodo corno de África, ao leste da tamén au- leiros e mineiros do fantasmagórico territotoproclamada República de Somalilandia rio, eufemisticamente denominado: “Esta-
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do Democrático de Puntland”. O 50,1% da
CP foi vendida a Range Resouces Ltd, á
Anglo Gold Ashanti, da que é presidente Sir
Sam Jonah, tamén director da Anglo American Corporatión de Sudáfrica.
A aparente calma que se vive tras a
invasión de Etiopía pode ser efémera.
Posúe unha demostrada capacidade e poderío militar, mais tal como acontece no
caso do Iraq, esta superioridade non garante unha vitoria final, diante dunha milicias pacientes, organizadas en pequenos grupos e con capacidade para acabar
co máis poderoso exército do mundo.
Para evitar aditivos explosivos a este
foco incendiario sería conveniente illar e
afastar os intereses estranxeiros polo
acaparamento e control das materias primas, ou situar o conflito fóra do ámbito
da guerra mundial contra o terrorismo.
Cómpre unha solución africana para
problemas africanos. Dos 8.000 cascos
azuis africanos que o Consello de Seguridade das Nacións Unidas decidiu enviar na súa resolución de decembro, só
conseguiu un batallón de 800 ugandeses.
E no caso de que a Unión Africana
conseguise reunir 8.000 pacificadores, estes precisarían de fondos para equipamento e mantemento das tropas, que non poden
fornecer sen apoio externo occidental.♦
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
www.igadi.org
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O Celta supera a crispación social en contra de Fernando Vázquez

Mouriño mantén a autoridade no celtismo
hai anos pesou sobre a veracidade das fontes informativas.
Mais a decisión de Mouriño
era a máis lóxica e estivo moi
pensada. A risco de que a situación clasificatoria se complique
dunha maneira tráxica, o presidente celeste confía en Vázquez. En primeiro lugar porque
non é amigo de mudanzas sobre
a marcha, menos aínda cando el
mesmo aínda se está adaptando
ao posto. O empresario vive os
seus primeiros meses no club,
está a percibir as dificultades e
potencialidades da empresa e,
xunto co director xeral, Xabier
Martínez Cobas, perfila un modelo económico e deportivo
moi diferente ao herdado de
Horacio Gómez mais aínda non
terminado. Prescindir de Vázquez á metade da tempada suporía un paso atrás importante
na dinámica de renovación pausada que iniciou e, sobre todo,
atenta contra o modelo de xestión deportiva que lle gusta. En

CÉSAR LORENZO GIL
Contra todo prognóstico, o adestrador do Celta, Fernando Vázquez, mantense no seu posto. A
crispación social provocada polos desexos dalgúns medios de
comunicación e moitos afeccionados non pesou sobre un Consello de Administración que mira moito polos gastos do club.
A Fernando Vázquez salvouno
a situación económica do Celta
e a filosofía do seu presidente,
Carlos Mouriño, compartida
por moitos dos seus conselleiros. No modelo futbolístico que
quere o empresario para o club
céltico prima máis a estabilidade e a planificación que as demandas –irracionais ou interesadas– de parte da prensa e da
afección.
Os medios de comunicación
apostaban polo recambio máis
movidos polo desexo particular
que pola realidade. Moitos xornais de Vigo e, especialmente, a

Fernando Vázquez.

TVG daban a Vázquez por destituído e reaccionaron mal ao
anuncio de que fica no club.

PA C O VILABARR O S

Neste caso, os odios persoais e
a persecución á que someteron
o adestrador compostelán desde

Billarda: ‘Torneo do Lacón’ en Foz
A.N.T.
A Superliga-LNB chega este
domingo 11 de febreiro á súa
oitava xornada, co que atravesa
a primeira metade do campionato. A próxima xornada xogarase na parroquia de Vilaronte,
en Foz, a partir das catro da
tarde. Os mellores palanadores
recibirán como agasallo un lacón. Con sete probas disputa-

das, lidera a táboa Ismael Zidane (Corneira Team), un dos nomes míticos desta disciplina en
Galiza. A Liga Nacional de Billarda (LNB) publicou unhas
regras fixas para este deporte e
mantén desde hai anos un campionato estábel. Para máis información, pódese consultar a
páxina electrónica www.ovaral.blogspot.com.♦

Clasificación xeral / 7ª xornada

Clasificación por equipos

Posto ..........................................Puntos

Posto ..........................................Puntos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ismael (Cornería Team) ............ 36
Xosé Manuel (Bíteres) .............. 34
Ana (E.SaFaRi) ......................... 31
Foro (Os Tronos) ....................... 31
Bixi (Bíteres) ............................. 30
Iván (E.SaFaRi) ........................ 27
Xermán (E.SaFaRi) ................... 27
Calvete (Spórting) ..................... 26
Antón (E.SaFaRi) ...................... 25
Servando (Bíteres) .................... 25

1

E.SaFaRi ................................. 130

2

Bíteres ..................................... 116

3

Cornería Team ........................... 99

4

Spórting ..................................... 85

5

Os Tronos .................................. 71

6

Fanecas Bravas ......................... 48

repetidas ocasións, Mouriño
avogou por un sistema de dirección deportiva á inglesa, é dicir,
cun adestrador manager que
controle todo o relacionado co
equipo apoiado por un equipo
profesional cualificado (olleiros, adestradores, preparadores
físicos, coordinadores das categorías inferiores…). Talvez non
sexa Fernando Vázquez o escollido para aproximarse a ese canon (coas licenzas necesarias
para o adaptar ás condicións da
liga española) pero tampouco
quere iniciar unha nova relación con outro adestrador no
medio da tempada.
A outra razón para a continuidade hai que procurala na
situación económica. Fichar un
novo técnico supón, primeiro,
pagarlle unha indemnización
ao adestrador actual, e, segundo, pagar un salario extra a un
novo equipo técnico. O Celta
ten as fabas contadas de cara ao
final da tempada e non pode
gastar en van nin un só euro.
Cun mercado de adestradores
limitado e incógnito, dar ese
paso non solucionaría nada.
Nisto o Celta ten unha experiencia ben próxima, a fichaxe
de Radomir Antic na tempada
2003-2004 para substituír a
Miguel Ángel Lotina. O serbio
gastou diñeiro e acabou marchando pola porta de atrás botando pestes contra o propio
plantel, especialmente porque
non o deseñara el.
Tensión nas bancadas
A pesar de todos estes factores
obxectivos, o máis doado era
despedir a Vázquez. A maré da
cidade vai nesa dirección e
apoiar o técnico publicamente
volveuse un estorbo. Os Celtarras foron asubiados en Balaídos
por apoiar o adestrador e nas
bancadas xa se deixou de animar
o equipo por consideralo parte
do vazquismo. Até agora, o palco presidencial estaba a salvo da
presión do público mais a ratificación do técnico, convenientemente inchada polos medios, podería facer subir os asubíos cara
a Mouriño.
O curioso é que o divorcio
entre esa parte da afección e
Vázquez nada ten a ver cos resultados e xurdiu dunha concepción do fútbol allea á realidade
pero moi estendida entre o público: sobre o xogo, as tácticas e
as escollas de futbolistas goberna unha especie de “aclamación
popular” que é superior aos criterios profesionais de quen cobra por adestrar. Se esa convicción bate de fuciños cun técnico
nada dado a cumprir os desexos
desa parte da afección, chega o
conflito. O resto vén engadido.
O criterio é tan irracional que se
chegou a apupar a Vázquez o
día que se celebraba a clasificación do Celta para a Copa da
Uefa. Ou atácase o adestrador
por facer cambios que, de tiraren a carraxe contra Vázquez,
aplaudirían.♦

No centenario
de ANTÓN FRAGUAS
Narf.

A cultura galega
presente na Habana
Até o 17 de febreiro danza, fotografía,
música e literatura galegas tomarán a
capital cubana para facer presente durante a celebración da Feira do libro da
Habana a creación artística galega actual. Galiza, que será país convidado na
edición do ano que vén, estará representada a través dun amplo programa de actividade que inclúe un recital de poemas galego-cubanos, no que intervirá Cesáreo Sánchez e Miguel Anxo
Fernán Vello. Tamén estarán presentes Ugia Pedreira, NARF, Quico Cadaval
e as fotografías de Maribel Longueira.♦

O último proxecto
de Álex Mene
Unha cabana no lago é o título da última
proposta de Álex Mene, que acolle a galería Espacio 48 de Compostela. A mostra,
composta por series de fotografías e debuxos, poderase visitar durante febreiro.
Ademais de fotografías e de intervencións
artísticas realizadas en diversas publicacións, Álex Mene ten realizadas curtas e
videocreacións que estiveron presentes en
festivais da península. Os dereitos da súa
penúltima curtametraxe Esas nubes foron
mercados pola produtora e distribuidora
canadense Iron Rod Motion Pictures.♦
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Santi Veloso.

Patrimonio nas ondas
e agora na rede
A experiencia interescolar Ponte...nas ondas salta nesta edición á rede. A internet
vai ser o escenario no que se troquen o
vindeiro 1 de xuño os traballos producidos polo mozos de ambas beiras do Miño.
A participación está aberta a todos os centros públicos de ensino de Galiza e de Portugal de todos os niveis. Con todos os traballos recibidos elaborarase a grella coa
programación, que estará dispoñíbel na
rede desde comezos de maio. A programación emitirase pola rede desde as 10 da
mañá e, unha vez finalizada a emisión.♦

D

ulce Pontes visita Galiza este
mes co seu novo espectáculo
O coração tem três portas. A
cantante portuguesa actuará
o 14 de febreiro en Ourense e o 21 na
Coruña. Cambiando de tema, sóubose
esta semana que o audiovisual galego
prevé estrear 16 longametraxes durante
o 2007. O máis activo parece ser Mario

Iglesias, que pretende levar ao cinema
De bares e Catalina. Tamén se agarda por Hotel Tívoli, de Antón Reixa e
O mago dubidoso, de Roque
Cameselle, entre outros títulos. E de
novidades a homenaxes. Xa está en
marcha a homenaxe que a Asociación
Cultural ‘Fuco Buxán’ lle ofrece a Isaac
Díaz Pardo durante todo este mes.♦
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Antonio Fraguas,
retrato dun traballador da cultura
Publícase un libro de homenaxe no seu centenario
X.C.
Cando morreu ostentaba o
cargo de Cronista Oficial de
Galicia. Poucas veces ese cargo podía estar en mellores
mans. Pero ademais diso Antonio Fraguas acadaba, sen
dúbida de ningunha caste, a
unánime admiración de todos
os que o coñeceron. Atravesou con dignidade o periodo
máis mouro da nosa historia
contemporánea, e con paciencia e moito saber axudou a
erguer e presidiu ese monumento da nosa identidade que
é o Museo do Pobo Galego.
Xentes cercanas no humano e
no científico son as que deixan
a súa pegada neste libro de homenaxe que a Fundación Fraguas, o MPG e a Consellería de
Cultura, entregan como agasallo de lembranza a Antonio
Fraguas. Os títulos deses artigos son toda unha declaración:
O soldado fiel, Os doce mil fillos de Don Antonio (e unha
manda de afillados), O galeguista de Cotobade, Unha vida
dedicada á docencia,...
Díaz Pardo, que preside a
Fundación e o Padroado do
MPG dinos “se hai un ser exemplar que soubo perdoar cunha
elegancia infinita, disculpando
todo o que lle fixeron facer na
cadea da Estrada, este é don Antonio Fraguas. Entre as moitas
cousas que quedan por facer, está unha biografía que conte como aconteceron as vidas dos homes en xullo do ano 36, sobrevoando a elegancia dos homes

Isaac Díaz Pardo, Avelino Pousa Antelo, Manuel Beiras, Antonio Fraguas e Francisco Fernández del Riego.

como Fraguas, o que nos condicionaron os trinta anos que seguiron, pois se non reconstruímos esta historia sen pretensións
de pedir contas a alguén ficarán
as raíces cortadas e o noso comportamento sufrirá das eivas que
nos corresponden a cada quen”.
Porque Antonio Fraguas viña da imensa xeneración intelectual moldeada no Seminario de
Estudos Galegos e cando consegue refacer a súa vida, logo da
represión, o seu é unha constancia contínua. Apartado do ensino en 1936 logra unha certa re-

cuperación, pero aínda así permanece nese anos a máis profunda persecución ideolóxica.
Nun dos certificados esixidos
para exercer di “con anterioridad al Movimiento estuvo afiiado al Partido galleguista manifestándose como separatista gallego en la rama católica. Durante el Movimiento no prestó
ningún servicio al mismo (...)
No pertenece a FET y de las
JONS, no constando por lo tanto su afección al Movimiento”.
Exerce por fin durante varias
décadas como profesor de Xeo-

grafía e Historia e por aí veñen
moitas das lealdades dos seus
discípulos. Os editores retratan
“espallou liberalmente a riqueza
do seu saber, a mans cheas, con
largueza e xenerosidade. A súa
colaborción foi sempre farturenta, pero dun xeito calado, continuo, humilde, con teimosía e
afastado de todo devezo de protagonismo e notoriedade. (...) Quizais por iso atopou os seguidores
máis incondicionais entre a xente
moza, esa xente xente que hoxe,
ao reclamo do proxecto didáctico
Antonio Fraguas, realiza nos

centros escolares de Galicia programas de pescuda sobre o patrimonio etnográfico, antropolóxico, xeográfico, histórico e artístico do entorno inmediato”.
Nos últimos 25 anos a figura de Antonio Fraguas identifícase coa do Museo do Pobo
Galego, da que foi o seu primeiro director. Naqueles muros de San Domingos de Bonaval rondará por sempre o seu
espírito agarimoso e mesmo
poderemos ouvir a súa voz
contándonos como se construiu
materialmente Galicia.♦

Elementos extraliterarios na crítica galega
M.V.
A postura do escritor ante o crítico
adoita ser visceral. Sempre dubidoso
coa súa obra, o artista necesita reforzos
constantes que o animen a seguir. E nese punto pode atoparse con que o bo
crítico anímao a seguir, pero dun xeito
diferente ao que el desexaría. O crítico
ten a obriga de sinalarlle as rutas equivocadas e os probábeis abismos. O escritor pola súa parte odia retroceder,
consciente do que lle custou dar cada
paso, polo tanto a súa primeira reacción
co crítico soe ser de carraxe (e aquí vai
incluido todo crítico e toda crítica que
non cualifique a súa obra, pouco menos
que de perfecta no seu xénero: así de
extremados se lle aparecen os sentimentos ao autor). Só co tempo irá chegando a recoñecer o papel que xogou
aquel crítico que, en calesquera aspectos, lle abriu os ollos e lle serviu de espello da súa propia obra.
No caso específico de Galiza, non
hai razóns para crer que os críticos reúnan menos calidades que o resto dos
protagonistas do noso sistema literario.

Aquí, coma noutras partes, é preferentemente a anguria do autor fronte ao seu
traballo a que afía as invectivas.
Contodo, á crítica galega tamén cabe
facerlle hoxe unha crítica. Refírome ás
cuestións extraliterarias que, en ben de
casos, lastran a análise das obras. Certo
que as culturas sen normalizar pasan
sempre por fases inevitábeis: a recolleita da base popular e oral, a asimilación
(para elevalo e transformalo) do folclore, a recuperación do léxico, o despregue por todo tipo de xéneros e temáticas, etc. Son cuestións ben coñecidas de
todos nós, igual que lles resultan coñecidas a irlandeses, polacos, noruegueses
ou checos. Mais, asumido o papel de cada un destes factores extraliterarios ou
(aínda) non literarios, parece que chegou a hora de dar pasos máis alá.
A trinta anos da chegada da democracia e polo tanto da libre práctica e
estudo da nosa cultura, Galiza conta xa
con lexicógrafos, etnógrafos, historiadores sociais, etc, en número aceptábel,
como para liberar dese inxente labor

engadido de recolleita e análise aos
propios autores de ficcións. En consecuencia, o papel do crítico non debería
ser xa tanto o de estimar, por exemplo,
o ben documentada que pode estar unha narración, senón o de xulgar a correcta imbricación dese material no
conxunto do texto, así como a súa utilidade á hora de facer avanzar a obra e
de convertela nun xermolo capaz de
medrar na mente do lector. É dicir, deberiamos trascender xa a análise dos
materiais empregados, para xulgar a
funcionalidade e a contribución do edificio no seu conxunto.
A comparación con outras literaturas
resulta quizais oportuna: ¿salientaríase
nunha novela francesa o feito de que a
súa trama xire arredor da informática, do
mundo do mar ou do desemprego, por riba das calidades literarias globais do
propio texto? Maioritariamente, non,
aínda que tamén haxa excepcións. En
Galiza, en cambio, estes casos resultan
demasiado frecuentes. Cando non se enxalza o novidoso do tema, fálase do bo

idioma que emprega ou da súa oportunidade política (agora xa non tanto nacionalista, como fronte-populista, feminista ou ecoloxista). Nalgún caso chega
a suceder tamén o contrario: mao para o
libro que non contén algunhas destas
“virtudes” extraliterarias. Moito menos
se apunta, nese tipo de críticas sobre o
estilo, sobre a verosemellanza do narrado ou sobre a riqueza polisémica e a profundidade humana do que se conta. É dicir, sobre a literatura propiamente dita. É
probábel que a causa desta inercia radique no afán do crítico por ser amábel,
que acaba así por facer o mesmo que
aqueles que, despois de ver unha película trivial, gaban a súa boa fotografía.
Mais, a carón desa amabilidade,
cómpre non perder de vista as expectativas dos actuais lectores, aos cales van
dirixidas finalmente as críticas. Cando
estas expectativas non se cumpren, os
lectores simplemente desertan e, no noso caso, resulta doado decidir cara a onde. Por iso, neste país, críticos e autores
teñen tanto que esixirse a si mesmos.♦
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Traxedias
americanas
RAMIRO FONTE

U

n home de orixe
irlandesa, perdidamente
enfermo de saudade,
logra crear unha nova Ilíada a
partir das loitas que os
pioneiros establecen coa
natureza hostil e coa
poboación indíxena no oeste
americano. Tamén un novo
Quixote. ¿Que son eses
centauros do deserto, Ethan e
Martin, mais ca un louco
cabaleiro andante e un
escudeiro fiel? Chamábase
John Ford. Un italoamericano,
Francis Ford Coppola, fai
axoenllar os señores e os
servos da mafia perante o
humano altar de Shakespeare,
e ofrécenos unha trascendente
reflexión sobre a cega natureza
do poder. Dous xenios da arte
cinematográfica. O noso amor
por ela medra a medida que
anotamos na nosa carteira de
viaxeiro vital un novo cine
morto.
Un neto de galego, Emilio
Estevez, ten a ben mostrarnos a
arañeira de esperanzas e
fracasos que o azar tece arredor
de 22 persoas que coincidiron
no Hotel Ambassador, nos
Ánxeles de California, na noite
do 6 de xullo de 1968. A lúa
daquela noite inflúe tamén no
lunario perpetuo onde está
gardada a miña infancia. A
historia dinos que xusto nesa
data o senador Robert
Kennedy, que competía na
primarias pola candidatura á
presidencia dos Estados
Unidos, é asasinado por un
home chamado Sirhan Sirhan.
Novamente Shakespeare.
Bobby, así se denomina a fita,
mantense fiel ó xénero de
“vidas cruzadas”, que tan bon
resultado lles deu a directores
como Robert Altman ou ó seu
discípulo Paul Thomas
Anderson. Entre o retrato
figurativo do heroe tráxico ou
do coro o que rodea, Estevez
opta polo coro. Unha
perruqueira, dous cociñeiros,
unha cantante, dous mociños
psicodélicos, un millonario
demócrata… tipos reais que
representan unha parte
substancial da sociedade
americana daquel tempo.
Nestes tempos de crise, o cine
americano segue a comportarse
coma un sismógrafo que
rexistra, con exactitude moral,
a magnitude da traxedia. As
historias vólvense sociais coma
os dos anos setenta. Os
personaxes parecen atrapados
entre a perda do idealismo e a
procura dun patriotismo que xa
non sabe se pode ser fiel ás
bandeiras dos seus pais. Outro
narrador honrado, outro notario
deste tempo tráxico: Clint
Eastwood.♦

As actuacións de 6PM e Zënzar
inauguran a Rede Música ao Vivo
Máis de 40 salas e 50 grupos participan
nun proxecto que ofrecerá preto de 900 concertos
A.N.T.
O xoves 8 de febreiro comeza a súa actividade a Rede Galega de Música ao Vivo coa festa inaugural que acolle a sala
La Fábrica de Chocolate de Vigo, na que actuarán os grupos 6PM e Zënzar para presentar os seus novos traballos. A
iniciativa, promovida pola Consellaría de Cultura e Deporte e a asociación Clubtura, ten como obxectivo consolidar
un circuíto musical estábel que serva ao tempo de plataforma de promoción aos intérpretes e grupos galegos. En total,
están programados para o 2007 ao redor de 870 concertos
en máis de corenta salas galegas a cargo de 72 formacións,
nas que se inclúen tanto bandas consolidadas como as noveis.
A programación anual da rede
estrutúrase de xeito bimestral.
Ademais das liñas xerais do proxecto, o que vén de presentar a
conselleira Ánxela Bugallo e o
presidente de Clubtura, Paco
Quintas, é o calendario de concertos que se desenvolverán durante os meses de febreiro e de
marzo. A sala viguesa La Fábrica de Chocolate é o escenario da
festa inaugural, pero esta non é o
único espazo de Vigo que se adscribe á rede. Sumáronse ademais
o Manteca Jazz, El Ensanche,
Contrabajo, La casa de arriba,
Remache, Verbum Jazz Café e
Verbum Náutico. Máis o número
total de salas participantes ascende a 47, espalladas por todo o
país, entre elas algunhas das
máis destacadas dentro da escena musical galega como é o caso
de Borriquita de Belén (Compostela), a Casa das Crechas
(Compostela), Clavicémbalo

(Lugo), Roi Xordo (Allariz), Auriense Café Cultura (Ourense)
ou o Aturuxo de Bueu.
Dentro do proxecto, cada
unha delas confecciona cada
dous meses a súa propia programación contratando, como
mínimo, no primeiro semestre
do ano (queda fóra o período do
verán) sete dos grupos dos 72
seleccionados pola consellaría,
e 5 no segundo. A iniciativa supón un investimento compartido de 388.000 euros, 291.400
da Consellaría, a través do
IGAEM, e 96.600 das salas.
Os grupos que conforman a
oferta da Rede Galega de Música ao Vivo foron seleccionados entre as máis de trescentas
bandas presentadas, atendendo
aos criterios de residencia en
Galiza, interese cultural vinculado, oportunidade de promoción, calidade e traxectoria da
formación, pluralidade estilís-

Compañía do Ruído.

tica e pluralidade lingüística en
canto á presenza e promoción
da lingua galega.
Deste xeito, funk, pop, jazz,
folk ou hip-hop alternaranse
nas salas do país da man de
grupos como Safari Orquestra,
Lume, Trasnos de Moscoso,
Los Iribarnes, Los Fabulosos
cubatas, Diego Freire, Guezos,
Bukowski Trío ou Lei i Arremecaghona. Tamén participarán bandas como Quempallou,
Pepe Vaamonde Grupo, Nadadora, Ruxe-Ruxe, Narf, A
Compañía do Ruído, A Matraca
Perversa, Dios ke te crew, Su-

gar Mountain ou Faltriqueira.
Como se apunta dende a
Consellaría esta nova rede posta
en marcha dá resposta á demanda dos diferentes tipos de recintos que ofrecen música en directo para público reducido en Galiza. Con ela quérese ademais dotar o sector musical dunha estrutura de difusión, á que podan acceder tanto formacións emerxentes como outras xa consolidadas.
No calendario programado
para os meses de febreiro e
marzo participarán 57 formacións de todos os estilos en 239
concertos.♦
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Figuras
do Camiño

Camillieri, unha lectura agradábel
A pensión Eva retrata o mundo da prostitución
a través dos ollos dun neno
Título: A pensión Eva.
Autor: Andrea Camillieri.
Edita: Galaxia.

Traducir para o galego está de
moda e está ben. Porén debe
coidarse que os autores traducidos non despracen nas vendas os galegos. Medo? Nin
moito menos, só que os autores
traducidos veñen precedidos
dunha presenza nos media,
dunha aparataxe publicitaria
coa que os nosos non poden
competir.
A quen traducir? Que traducir? Outras dúas boas preguntas. No panorama actual pouco
hai de novo nas literaturas occidentais –e o
que hai, as formas hiperbre- Unha vez
ves aínda son que xa
marxinais no leches A
mundo editopensión
rial-, os booms
non deixan de Eva, atende
ser fenómenos lector esta
p a x a s e i r o s recomendamáis debidos ción: procuao marketing ra nos
que ás calida- andeis
des dos seus
Casas
textos.
O siciliano baratas de
Andrea Cami- Antón
llieri non é de- Riveiro Coeses, chegou ao llo e
éxito desde compara.
editoras humildes e a transmisión boca oído resultou fundamental para
convertilo nun dos escritores
máis lidos de Europa. Chegou
ao éxito da man do comisario
Salvo Montalbano (apelido común en Sicilia que tamén homenaxea a Vázquez Montalbán, mais, curiosamente non ao
Montalbán de Carvalho senón
ao de O pianista). Porén non
toda a súa obra é detectivesca.
Mais para achegármonos a el o
título máis indicado houbera
sido o de Un mese con Montalbano, que permite coñecer este
peculiar comisario á vez que
amosa un amplo abano de ambientes sicilianos; que Camillieri comparte con Bufalino,
Sciascia ou Consolo, esa imperiosa necesidade de explicar os
ambientes insulares.
Mais desde A pensión Eva
tamén podemos sinalar algunhas das chaves da narrativa do
autor que sabe contar cun lectorado numeroso e fiel, mesmo
adicto. O discurso comeza instalado nos parámetros da novela de aprendizaxe. Sitúanos en
Sicilia, uns anos antes da Segunda Guerra Mundial, un rapaz sente curiosidade pola pensión Eva, unha pensión na que
nunca ve entrar a ninguén porque en realidade é un bordel. A
partir de aí, a novela vai expo-

Andrea Camillieri.

ñendo o que o rapaz averigua.
Á vez que se dá conta de cómo
Nené e os seus amigos van medrando e como este vai eseprtando ao mundo da sexualidade. Cun estilo sinxelo, o narrador aplícase primordialmente a
que non se perda nin chisca da
emoción. Camillieri capta así
rapidamente a benevolencia do
lector, que axiña empatiza coas
personaxes. A lectura fáiselle
entrañábel, moi humana.
Posteriormente a novela

comeza a dar a sensación de ser
a sucesión de anécdotas na que
rematará convertíndose. Anécdotas que procuran o lado máis
humano das prostitutas da pensión, sen renunciar ao sexo, e
dos seus parroquianos, de xeito
que tampouco lle acae mal a
denominación de eloxio prostibulario. Céntrase entón no deambular de personaxes curiosas, compoñendo entre todas
un mosaico no que salienta a rixidez duns hábitos sociais onde
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o amor só é natural entre as paredes da pensión Eva, recurso
imprescindíbel tanto para as
clases poderosas como para as
traballadoras, que axiña se van
ver atrapadas na guerra.
Malia non desfacerse de
certo ar tópico, a novela non
cansa, mesmo usufructúa o feito de que os tipos e as historias
sexan bastante agardábeis. Evidentemente, as ben calibradas
(notabelmente percibíbeis mais
sen chegar nunca ao esaxero)
doses de humorismo son moi
útiles, ou ese toque surrealista
(igual de ben calibrado, sen
chegar ao delirio) ou neorromántico que ás veces teñen as
historias.
Anecdotario agradábel de
ler, certamente, mais que non
evita a sensación de descompensación, perdemos a personaxe guía (Nené), e cando a recuperamos prepárasenos para
as tráxicas miserias da guerra
con que remata, que, se por definición son así, miserábeis,
aquí sono especialmente: mergulladas as personaxes nunha
situación de indigencia cuase
absoluta, só lles queda o que
viviron, e, diso, o máis importante é o amor.
Entre aquelas características personalizadoras da escrita de Camillieri, o humorismo
non deixa de ser unha, pois o
seu discurso nace do recurso e
integración narrativa de referencias cultas (históricas, literarias) arredor das cales mesmo xira o argumento. Na procura dun lector cómplice, isto
que dota de complexidade os
seus discursos aquí pode observarse, de xeito atenuado, fundamentalmente nos primeiros
capítulos.
E agora que imos rematando, volvamos ao inicio. Unha
vez que xa leches A pensión
Eva, atende esta recomendación, lector, e procura nos andeis
Casas baratas (Antón Riveiro
Coello, na mesma Galaxia). Verás que son dous proxectos narrativos de lectura moi agradábel e ben dados para comparar,
non só desde a similitude temática, senón tamén porque os
dous autores tiveron que enfrontar o mesmo problema (a acumulación de anécdotas) e resolvérono botando man de estratexias narrativas distintas.
Agora, despaixonadamente,
xulga, decide cal dos dous proxectos está preñado de máis
ambición literaria, inclusive cal
deles resolve con máis pericia o
reto. Seguramente concordarás
en que o libro galego nada ten
que envexar en calidade e aínda
pode ser ao revés.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Xente no Camiño, de Alfredo
Erias, componse de perfís
escultóricos explicados
histórica e artisticamente e
acompañados por
ilustracións
polícromas
do autor.
Sepulcros nobiliarios,
baixorrelevos,
figuras que decoran capiteis,
gárgolas… Como elo
principal, a súa relación co
Camiño de Santiago. Edita a
Deputación da Coruña.♦

Na adega
Xerais edita Guía de Viños,
Augardentes e bodegas de Galicia 2006-2007, que preparou
a Asociación de
Sumilleres
‘Gallaecia’. A
través de diversos
artigos explícase
como funcionan
as catas, o estado
do viño en Galiza
e o resto do Estado
e dáse cumprida
conta de todas as
marcas comerciais
de produtos vitivinícolas que
hai en Galiza.♦

Crónica das
lambetadas
Un percorrido a través do
tempo buscando as orixes e a
evolución das lambetadas feitas en Galiza. Velaí o
obxecto da Historia da
dozaría
tradicional
galega, de
María do Pilar
Rodríguez
Suárez e Mercedes Vázquez Bertomeu, que edita
a Consellaría de
Medio Rural. Dáse conta de
ingredientes, mestres, pastelarías famosas e tipos de sobremesas.♦

Letras
no balneario
Xaquín Vales presenta Actos
académicos en Mondariz, un
libro histórico sobre as
xuntanzas
que a Real
Academia
Galega realizou na vila
de
Mondariz,
aproveitando
a súa paisaxe
e, sobre todo,
o balneario,
que foi durante moitos anos
emprazamento
do galeguismo e exemplo de
desenvolvemento e
modernidade para o país.
Inclúense fotografías da
época. Edita Ir Indo.♦
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Libros do IGAEM
A ‘Biblioteca de Teatro’ que
edita Galaxia publica tres
novos títulos. Xestión de
proxectos e
produción de
espectáculos,
de Francisco
Oti, e A dirección de
actores, de
Dani Salgado,
inclúense na
colección ‘Breviarios’. Tamén
se publica
Introdución á linguaxe musical,
de Xosé Groba Lorenzo. Todos
os títulos están patrocinados
polo Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais.♦

Guía de
‘pluriempregados’
Diccionario de funcionarios
escritores en galego, de Antía
González Álvarez e Xosé González Martínez, recolle unha ficha persoal e
biográfica de
todos aqueles
funcionarios
públicos que
se adicaron
tamén á escrita, non só a literaria senón
tamén a científica. Na guía
tamén se inclúen autores
falecidos. Editan Ir Indo e a
Asociación de Funcionarios
para a Normalización Lingüística de Galiza.♦

Científicos do XX
Ricardo Gurriarán publica
Ciencia e conciencia na
Universidade de Santiago
(19001940),
incluído na
colección
‘Textos
históricos
Fonseca’.
Analízase como evolucionou o
pensamento
científico en Galiza até a
guerra civil e como se puxo en
marcha a represión.♦

Documentos
teatrais
A Universidade da Coruña, coa
colaboración do IGAEM, edita
tres novos títulos do Arquivo
Teatral Francisco Pillado
Mayor: Memoria
críticobibliográfica
sobre el Teatro Regional
Gallego, de
Uxío Carré
Aldao; Coisas
de mulheres!
(Teatro
reunido), de
Teresa Rita Lopes e A conquista da escola de Madhubai, de
Hélène Cixous, en versión
bilingüe galego-francés.♦

A riqueza e modernidade crítica
de Kracauer
Amigo de Benjamin, a súa obra foi recuperada por Adorno
Título: Estética sin territorio.
Autor: Siegfried Kracauer.
Edita: Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-

quitectos Técnicos de la región de Murcia.

Ao igual que o seu amigo Walter Benjamin, Siegfried Kracauer (1889-1966), ese outro
pensador xudeo alemán da esquerda de Weimar, era rebelde
á filosofía do progreso, á visión
positivista do desenvolvemento técnico e á
orde burguesa.
Infelizmente, Kracauer
ao contrario opinaba
que Benjamin, que a
durante moito importancia
tempo só foi
coñecido pola dunha
súa
notábel época
historia do ci- dedúcese
ne expresio- mellor
nista alemán de certas
De Caligari a manifestaHitler. Unha cións
historia psicolóxica do cine superficiais
alemán, e por e insignifioutro libro, es- cantes (por
te máis discu- exemplo,
tíbel, Teoría as novelas
do cine. A re- de xénero)
dención da re- que polos
alidade física,
ambos publi- xuízos desa
cados en espa- época sobre
ñol por Paidós. si mesma.
Houbo que
esperar a mediados dos sesenta a que fosen publicados
volumes seus, en Alemaña, grazas á mediación de Adorno.
Hoxe en día están nas librarías
xermanas os oito volumes das
súas obras completas. Fóra dos
dous libros mencionados, Kracauer non está traducido ao español nin, que saibamos, ao
portugués, a non ser que o estea
no Brasil. Non obstante, o lector pode achegarse a unha excelente biografía intelectual do
pensador alemán feita por Enzo
Traverso, Siegfried Kracauer.
Itinerario de un intelectual nómada (Edicions Alfons el
Magnànim). O seu libro máis
coñecido antes da subida de Hitler ao poder é Os empregados,
libro que referenciaron, entre
outros, no seu momento Walter
Benjamin e Ernst Bloch, este
último, o mesmo que Theodor
W. Adorno amigo de Kracauer.
Kracauer fixo estudos de arquitectura, incluso publicou a
súa tese de doutoramento e durante cinco anos traballou nun
taller de arquitectos, mais despois da Gran Guerra dedicouse
ao xornalismo, traballando no
xornal liberal (fundado por xudeos alemáns) Frankfurter Zeitung. Malia a notoriedade que
lle deron as numerosas crónicas

Dous retratos de Siegfried Kracauer en diferentes épocas.

no célebre xornal, Kracauer
era, á súa maneira, un marxinal.
Na reseña a Os empregados,
Benjamin avisaba: “Un outsider chama a atención”. Se non
“outsider”, Kracauer era un home a parte, solitario e atípico,
sen filiaciòn a grupos, escolas
ou partidos, e, como Benjamin,
na fronteira dos xéneros e das
disciplinas. Arquitecto de formaciòn, discipulo de George
Simmel, pasaba da socioloxía á
filosofía, da estética á literatura, non dubidando en entregar
as súas análises da modernidade ou da cultura de masas nas
columnas da prensa. Da gran
prensa, como era o xornal no
que traballaba desde 1931.
Como tantos outros alemáns, Siegfried Kracauer exiliouse, primeiro en Francia, en
1933, onde publicou Jacques
Offenbach ou le secret du Second Empire (libro en certa
maneira apoloxético, e que lle
valeu as críticas, privadas, de
Benjamin), e onde, malia a
axuda do seu amigo Daniel Halévy viviu con dificultades.
Despois, en 1941, nos Estados
Unidos, onde escribiu os libros
xa citados sobre cine que, se
ben lle valeron unha certa celebridade, ocultaron os seus anteriores escritos. Escritos que
–como no caso de Benjamin–
foron publicados nos mediados
dos 1960 grazas a Adorno, como dixemos.

Agora, en edición e tradución de Vicente Jarque –autor
dun excelente Imagen y metáfora. La estética de Walter
Benjamin (Ediciones de la universidad de Castilla-La Mancha)– ve lume unha antoloxía
dos seus escritos de antes de
1933, Estética sin territorio, á
que se engade un informativo e
esclarecedor limiar, escritos
aparecidos en revistas ou no
xornal en que traballaba. Como
Benjamin, como Bloch, Kracauer foi toda a súa vida un
gran lector de novelas policiais
(postumanente, en 1975 apareceu o volume, escrito entre
1921 e 1925, A novela policial.
Un tratado filosófico). Como
Benjamin, Kracauer aborda

preferentemente fenómenos
marxinais da cultura: as novelas de xéneros, os xéneros comerciais, esquecidos ou descoidados pola “gran” filosofía,
cunha atracción-repulsión particular polo kistch e a trivilidade (véxase, por exemplo, o traballo, “Las pequeñas dependiantes van al cine”, ou “Culto
de la distracción”.
O importante traballo “El
ornamento de la masa”, é o escrito-programa das súas investigacións: “O lugar que unha
época ocupa na proceso histórico determínase con máis forza a partir da análise das súas
manifestacións superficiais e
insignificantes que a partir dos
xuízos da época sobre si mesma” (p. 257). É o carácter non
consciente destas manifestaciòns que dá un acceso inmediato á esencia da época. No
culto do corpo, nas demostracións ximnásticas, por exemplo, Kracauer descifra a alianza bastarda da mitoloxía manipulada e da racionalidade abstracta que será a do fascismo e
dos seus emblemas.
A escolma de traballos
–escolma da que agardamos
un próximo volume– é unha
boa mostra dos intereses de
Kracauer. Desde a crítica do
expresionismo (o berro e a rabia do expresionismo duraron
xa “case tempo de máis para
resultármonos aínda dignos de
mención: un acaba por se insensibilizar fronte a unha catástrofe declarada permanentemente”), á crítica de
Simmel (entrégase a introdución a un libro sobre Simmel,
que nunca escribiu). Desde
unha excelente crítica d’ O
acourazado Potemkin, ás reseñas críticas, de gran calidade,
sobre Viaxe ao fin da noite, de
Céline e A Condición humana,
de Malraux. Desde os derradeiros escritos de Kafka até a
reseña de dous libros de Walter Benjamin: Sentido único e
A orixe do drama barroco alemán. Desde a biografía como
arte neo-burgués (iluminaciòn
que retomaría posteriormente
o membro da escola de Francfurt Leo Löwhental), á crítica
de Max Weber e Ernst Troeltsch, etc.
Unha vez lidos os traballos
que compoñen a escolma, non
é de estrañar que Walter Benjamin acabase a súa reseña d’Os
empregados falando do seu autor como dun trapeiro (recolector de “imaxes dialécticas”),
máis exactamente como dun
“trapeiro, ao amencer –na alba
do día da revolución”.♦
X.G.G.
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Algo que ocorre nunha aldea de Irlanda
Teatro do Atlántico representa un drama de Martin McDonagh
Título: A raiña da beleza de Leenane.
Compañía: Teatro do Atlántico.
Dirección: Xulio Lago.
Intérpretes: Teresa Horro, María Barcal,

Marcos Viéitez e Rubén Ríos.
Lugar: Pazo da Cultura de Carballo, 26 de
xaneiro do 2007.

Dentro da programación dos
venres culturais deseñados polo Concello de Carballo para o
primeiro trimestre do ano tivemos oportunidade de ver a posta en escena do espectáculo
producido por Teatro do Atlántico A raiña da beleza de Leenane sobre un texto do irlandés
Martin McDonagh.
A trama sitúanos nunha empobrecida e abandonada aldea
de Irlanda onde a emigración,
obviamente, non dá rematado
coa traxedia da pobreza, máis
concretamente nunha casa, sen
dúbida un chisco afastada do
núcleo da vila onde se desen-

volve toda a acción e que lles
dá acobillo a unha nai enferma,
cando menos de hipocondria
–Teresa Horro– e unha fi- Hai ben
lla agobiada,
agobiante, que tempo
reproducirá os que non
esquemas que viamos un
conforman a espectáculo
familia e su- de Teatro
p o s t a m e n t e do Atlántico
detesta –María e comproBarcala. Unha
relación enfer- bamos
miza que paira os seus
polo espectá- acertos.
culo e que devirá no seu
cerne amplificada e concretada
pola chegada de Pat Dooley
–Marcos Viéitez– que, malia o
seu carácter de perdedor, timidez incluída, funciona como
verdadeiro detonante do dra-

Xulio Lago, director da obra.

ma. O carteiro-irmán –Rubén
Riós– procura o contrapunto
cómico necesario anticlímax
para os espectadores sentírense
un pouquiño a salvo, un respiro
na traxedia que se intúe, que se
apalpa.
A relación entre nai e filla
tórnase insufríbel, duplamente
agresiva, cunha violencia de
ida e volta que alternativamente exercen as mulleres unha sobre a outra: a destrución das
cartas escritas por Pat é un dos
mellores momentos do espectáculo –a solución escénica da escrita da propia carta que achega
nun momento de irrealidade
dous espazos e momentos distintos–, as queimaduras da nai,
o profundo desprezo, o reto de
levar o amante a casa e facelo
visíbel, etc. O desenlace tórnase evidente. Marchar? Ir con
Pat a América? Ficar? Verano.

Hai ben tempo que non viamos un espectáculo de Teatro
do Atlántico e comprobamos
os seus acertos. Dá gusto ouvir
a Marcos dicir a carta. Dá gusto a pelexa final entre nai e filla. Se ben sería de desexar un
pouquiño máis de alegría no
momento no que Maureen sabe
posíbel, inmediata, a súa viaxe
a América con Pat. Cando menos aí, nese momento, esquecer como prioritario ferir a súa
nai. Faríaa máis humana.
A posta en escena é naturalista, costumista se me apurades,
o que lle confire un ton un chisco rancio á historia, un aquel de
pasado, que non ten porqué. Do
mesmo xeito que no programa
de man se dubida, con acerto, da
historia ser irlandesa, e non,
efectivamente, universal.♦
PACO SOUTO

Os Bolechas

descubren a natureza
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O subtítulo agrupa os traballos de once anos. Por que ese
período e non outro?
Este volume inclúe tres poemarios xa editados anteriormente, Cerne das labaredas, Flor no
deserto e Xeografías do sal, e
outros dous novos, Diacrónica e
Addenda. Decidín facer esta recompilación porque todos eses
poemas formaban parte dun ciclo que coido rematado. Se volvo facer poesía, que non o sei,
intetarei facer algo distinto. A diferenza do meu traballo narrativo, a miña dedicación á poesía é
máis discontinua. O meu primeiro libro editeino no 1986, Paisaxe de verde chuvia. Despois escribín Poesía accidental, que
non cheguei a publicar, e máis
tarde Todo canto há no mundo
(1989). Ese primeiro ciclo rematou aí e penso que non teñen nada a ver eses primeiros libros cos
seguintes. É como se tivesen voces distintas. E por iso a miña
poética da década do 1980 quedou fóra deste libro.
A pesar de tanta obra, o
seu nome relaciónase máis con
outros xéneros que coa poesía.
Esa é outra das razóns para
facer esta recompilación. Quería
reivindicar a miña poesía e, sobre todo, facela visíbel. A nivel
crítico, os meus versos simplemente non se valoran. En Galiza,
a poesía móvese arredor de dúas
estruturas moi fortes, unha situada en Vigo e a outra na Coruña.
E o que non estea neses círculos
non existe. Obviamente, non é
que estes grupos exclúan os demais poetas pero si que os esquecen. A proximidade nas relacións define moitas veces o grao
de interese que se lles dá en antoloxías e estudos críticos. Este
acomodo a valorar só o que está
perto fai que se deixen de lado
voces moi importantes. E falo,
por exemplo, de Xosé Vázquez
Pintor, que me parece un dos
mellores poetas galegos, e que
non ten lugar en ningunha das
antoloxías que ultimamente se
fixeron. Ou Xosé Lois García,
que é moito máis coñecido no
ámbito lusófono que no seu propio país. E a lista amplíase: Xosé Neira Vilas, Xosé Miranda…
E a que se debe este escurecemento?
Penso que falta rigor na crítica poética galega. Os sistemas
polos que se estabelece o canon
son moi subxectivos e até se ignora a quen gañou premios ou a
quen ten unha ampla obra. O
método é ir por modas. Non se
le todo o que se publica, que sería o primeiro a facer se se quere ter autoridade para dicir que
libro dos que saen é o mellor.
Por xeración, vostede estaría perto da denominada
‘Xeración dos 80’, historicamente enfrontada á ‘Xeración dos 90’.
Por unha cuestión de anos,
si. En canto á obra, non teño nada a ver nin con uns nin con outros. Penso que as dúas xeracións están algo sobrevaloradas.
Os maiores trabucáronse ao ensaiar aquela vía culturalista tan
de moda na época na literatura
castelá. E os máis novos asumiron demasiado facilmente que
eran bos, non porque o demos-

Ramón Caride
‘A poesía galega
non vive ningunha Idade de Ouro’
CÉSAR LORENZO GIL

Ramón Caride Ogando (Cea, 1957) reivindica n’As máscaras de Cronos. (Poemas
1994-2005) o seu compromiso coa poesía. Satisfeito polo seu éxito como narrador
para rapaces, desexa que tamén os seus versos “se fagan visíbeis” para os lectores.

PA C O VILABARR O S

trasen senón porque todo o
mundo llelo dicía. Anotas ideas,
algún indicio pero apenas nada
máis ca linguaxe que busca o
impacto nos medios. Pero hai
pouco contido. Eu seino por
min mesmo. O meu primeiro libro tíveno que editar eu porque
ningunha editorial o quixo. Daquela eu pensaba que era bo e
por iso o financiei. Pero cos
anos decateime de que tiña moito que mellorar e comprendo
que non mo publicasen. Se en
troques mo publicasen nunha
colección preciosa e me desen
palmadiñas no lombo, seguro
que a miña aprendizaxe como
poeta sería moito peor porque
pensaría que xa tiña todo feito.
Así que vostede non comparte a idea de moitos estudosos, que consideran que a

poesía galega vive unha Idade de Ouro?
A poesía galega non vive
ningunha Idade de Ouro. O que
hai é unha serie de antólogos e
analistas que necesitan crear unha época áurea para intentaren
pasar á historia como os críticos
que reuniron as voces desa suposta era dourada. Por unha
banda, a nosa poesía actual non
ten apenas incidencia no movemento poético global: é dicir,
non se está facendo aquí nada
novidoso, máis ben ao contrario. E por outra, a relación entre
os poetas e a sociedade é nula.
Nos tempos de Rosalía de Castro e de Manuel Curros Enríquez, a creación culta pasaba ao
acervo popular e moitos grandes poemas asumiunos a xente
de boca dos seus pais, sen lelos

en ningures. Iso quen o logrou
hoxe? Eu non discuto que haxa
bos poetas no plano formal pero
se falamos de Idade de Ouro,
iso é outra cousa.
Con que obxectivos encara
vostede a creación dun poema?
O primeiro que busco é comunicar algo, unha voz que ti
pronuncias e que outro pode recoller. Tamén debe empregar un
bo galego porque a literatura
sempre é viveiro de idioma e non
podemos deixarnos arrastrar pola lingua “fácil”, empobrecida.
Iso require moito esforzo.
É que se un escritor quere
expresar algo ten que gastar moito tempo escribindo. Hoxe en día
a literatura é un produto máis e
hai que vendelo. E se un autor se
dedica a venderse pois pouco
tempo vai ter para escribir. Ou

escolles estar onda o público ou
escolles quedar na túa privacidade, aprendendo, probando e
acrecentando o teu discurso.
Nos seus poemas dáselle
moita importancia á tradición literaria.
Un escritor sempre está en
contacto coa tradición. As palabras non as inventaches ti, e incluso se queres pervertir esas palabras, transfórmalas en relación
a unha tradición. A tradición está
na cerna do que facemos. E esta
conclusión non é doada. Pero
penso que calquera escrita que
non estea asentada na tradición
está condenada a desaparecer. Isto non significa que non debamos ser innovadores. Todo o
contrario: innovar para enriquecer o que outros fixeron antes ca
nós. Non é fácil inventar nada, o
realmente novidoso é o teu propio punto de vista.
O nome de Ramón Caride
vai moi ligado á literatura infantil e xuvenil.
Eu sigo a ser escritor grazas á
literatura para os máis novos.
Cos libros para nenos e adolescentes encontrei unha calor e un
cariño que non se pode comparar
con ningunha sensación que poida ter un escritor. É nese momento cando te dás conta da utilidade
de escribir e pensas no trabucados que están os que menosprezan este tipo de obras. Eu penso
que a literatura infantil e xuvenil
ten unha importancia fundamental en Galiza. Fago unha pregunta: por que a xente que ten 15-16
anos e empeza a escribir faino
maioritariamente en galego cando eses mesmos rapaces falan, na
súa meirande parte, en castelán?
Coido que eles percibiron que a
lingua literaria máis acaída para
se expresaren é o galego porque
leron moitos libros ben escritos
nese idioma, que lles foron máis
próximos que os escritos en castelán. No futuro darase o caso de
escritores en galego que non sexa
galegofalantes e nese paradoxo
estará o exemplo de que fallaron
moitos mecanismos para facer
pervivir o idioma pero non a literatura: a transmisión das letras
galegas si que está completamente normalizada.
Mais o ensino en galego
non evitou a perda de falantes.
Porque a fala non se toma
dos mestres, tómase dos pais.
Para que o galego se manteña
vivo cómpre que se fale en familia, algo que non sucede nas
cidades desde hai anos e que xa
está a ocorrer tamén nas vilas.
Que le nestes momentos?
Tiven que documentarme
bastante para un libro que escribín pero quedoume tempo
para outras lecturas. Gustoume
moito o libro de memorias de
Stanislaw Lem O castelo alto.
Este é un autor moi recomendábel, ignorado inxustamente
en Polonia e desprezado en
moitos ámbitos porque se pensa del que só é un escritor de
ciencia-ficción. Encantoume
tamén 2666, de Roberto Bolaño e Los girasoles ciegos, de
Alberto Méndez. En galego, o
último que tiven na man foi
Luar no inferno, de Miguel Anxo Fernández e Palabras contadas, de Camilo Franco.♦

Nº 1.255
Do 8 ao 14 de febreiro do 2007
Ano XXX

A carraxe de Brinkmann
Estréase un filme que lle pon imaxes á voz gravada
do primeiro escritor alemán multimedia, morto en 1975
FRANCK MEYER
Ano e medio antes de falecer
nun accidente de tráfico Rolf
Dieter Brinkmann, “o gran
poeta do underground” (Der
Spiegel), grabou un total de
once desasosegantes horas en
cinta magnetofónica. Agora
chega aos cines alemáns un
filme cuxa banda sonora consiste unicamente nesas gravacións. E as súas imaxes conseguen, case, volver á vida este
artista de difícil clasificación.
Rolf Dieter Brinkmann, nacido
en 1940 no norte de Alemaña, é
un dos poucos autores deste país que se relaciona coa literatura
pop. Ademais dos seus poemarios con títulos como Os pilotos,
Fotogramas ou Herba, publicados nos anos sesenta, foron sobre todo as antoloxías preparadas por el as que lle valeron esta
etiqueta. Foi, en efecto, el quen
introduciu a autores americanos
como Frank O’Hara, Ted Berrigan ou Charles Bukowski nun
panorama marcado por poetas
densos e intelectuais como Paul
Celan e Ingeborg Bachmann. De
repente aparece tamén na literatura alemá algo comparábel á
música dos Doors ou de Janis
Joplin, co seu afán por unha vida diferente. Mais, anoxado polo mundiño literario e por toda a
historia que se monta ao redor
do pop, Brinkmann deixa de publicar en 1970 e retírase dun sistema que considera falso, hipócrita e oportunista.
Neste momento iníciase, talvez, a súa fase máis creativa e
produtiva, malia a precariedade
económica da que non volvería
saír. Xa no 68 decidira traballar
cunha cámara Instamatic para
fotos e cunha de 8 mm para filmes. Aplicando a técnica do cutup empeza a crear collages nos
que as imaxes recollidas son tan
importantes como os textos que
van á par delas: reflexións, observacións, textos ficticios, diarios, recortes de prensa. Cando
en 1973 a emisora WDR de Co-

acertada –pensando na presenza
do seu defunto home–, por moito que os seus adeptos sintan
non teren acceso a todo o material que queda, por exemplo as
gravacións en 8 mm…
Unha especie
de biografía filmada

Cartaz da película e imaxes do finado escritor.

lonia lle encarga un autorretrato
desacougan. Non hai límite e é
de 60 minutos para un programa
xustamente neste feito onde se
de radio, Brinkdemostra a faceta
mann aproveita o
anarquista e promagnetófono
fundamente crítisúa
influencia
prestado para graca coa sociedade
var 29 cintas con nas xeracións
de Brinkmann.
todo tipo de couEsta atitude
sas imaxinabéis. máis novas
tampouco se dilúe
Desde textos lisnos meses que patos para a impren- da poesía alemá
sa en Roma cunha
ta, ocorrencias e
bolsa da Repúbliresulta
innegábel.
bromas, pasando
ca Federal ou napor enquisas atrequeles que exerce
vidas en bares ou
de profesor conviconversas coa súa
dado na universimuller Maleen (de noite na casa)
dade de Austin (Texas). A luciaté cancións, berros contra a fedez de Brinkmann é a súa carraaldade de Colonia, anacos da vixe incorruptíbel.
da cotiá, reflexións en voz alta
ou golpes dados co micrófono
Traducido ao galego
na mesa a xeito de batería. Todo
presentado cun xorne directo,
Desde 1998 os lectores galegos
unha sinceridade e un fervor que
teñen acceso a unha parte da

A

A nación galega existe

Conversas con Francisco Rodríguez
Xosé Mexuto
Sempre se dixo que Francisco Rodríguez ten moito que contar.
Neste libro de conversas faino reflexiva e abertamente desde
unha óptica persoal e política e mesmo con ánimo de trascender.
Non agacha opinións sobre calquer tema e, menos aínda,
sobre as máis espiñentas situacións que lle tocou viver desde o
liderado do nacionalismo galego contemporáneo.

A

N O S A

T E R R A

obra publicada en vida do autor
así como do seu libro Cara ao
oeste 1&2, que xa estaba no
prelo cando morreu e aínda
constitúe un poemario no sentido clásico (abstracción feita
das fotos antes e despois dos
textos). A antoloxía A máquina
de facer zume de laranxa (Edicións Positivas), emporiso, non
recolle exemplos dos materiais
que, cada tantos anos, a viúva
de Brinkmann permite publicar, en libros con títulos como
Indagacións para precisar o
sentimento para unha rebeldía
(1987). Estas publicacións
rompen calquera concepto de
xénero literario. A parte de que
o propio autor probabelmente
tampouco os destinara para as
librarías, resístense a calquera
aproveitamento directo e puntual como o faría unha antoloxía. Porén a súa influencia nas
xeracións máis novas da poesía
alemá resulta innegábel, e a
fascinación que exerce é enorme, tamén polo seu carácter de
compendio dunha vida concreta nunha época próxima á nosa.
Canto máis é así cando as palabras se nos transmiten coa propia voz do autor!
A recepción dos 5 CDs co título Wörter Sex Schnitt (“palabras, sexo, corte”), que, publicados a finais de 2005, inclúen a
práctica totalidade das cintas
orixinais de 1973, foi, entón, sumamente positiva. E, un ano
máis tarde, Brinkmann levou
postumamente outro galardón
máis, neste caso polo mellor audiolibro alemán da temporada.
Así que a política editorial de
Maleen, a súa viúva, parece

E agora este filme: A carraxe
de Brinkmann. O director Harald Bergmann aproveita as devanditas gravacións orixinais
para combinalas con material
documental da época e a ficción cinematográfica con actores. O resultado é unha especie
de biografía filmada de Brinkmann de grande intensidade,
que crea unha proximidade
sorprendente entre os espectadores e a historia narrada.
Brinkmann volve falar e vemos
cómo actúa, cómo loita contra
a fealdade do que o arrodea,
buscando algo diferente, cómo
analiza as eivas agachadas
dunha sociedade que aínda hoxe segue padecendo do mesmo,
por exemplo dos efectos da escaseza (artificial) de tempo na
psicoloxía humana e as relacións entre persoas. Tanto o director como, sobre todo, o actor que representa o autor, proceden cunha exactitude case
científica. A Frankfurter
Rundschau chamou o filme
“un fito na literatura filmada” e
o outro grande xornal de
Frankfurt, o FAZ sentenciou:
“unha obra mestra na súa precisión e coherencia”.
Reanimándoo cinematograficamente, o filme permite tamén descubrir a Brinkmann como o que alguén ten chamado o
primeiro escritor multimedia.
Alguén que aproveitou as oportunidades técnicas do momento
para ampliar o seu horizonte
expresivo. Que faría hoxe en
día con todas as posibilidades
que ofrecen os ordenadores e
internet? Seguramente non se
deixaría enganar polas aparencias, aportando reflexións sobre
os cambios que os novos medios supoñen. De todas formas,
calquera etiqueta lle parecería
prexudicial, pois o que máis rexeitaba eran as palabras que
condicionan a mente.
Se a alguén non lle gusta A
carraxe de Brinkmann será
porque tanta implicación dun
escritor, tanta entrega incondicional á busca da liberdade e da
felicidade non só na arte senón
tamén na vida humana lle parecen demasiado románticas e
pouco cool. E, así, demostraría
a súa catividade nun mundo limitado e pobre onde xa o concepto de algo diferente é considerado como ridículo. Mais outro mundo debe ser posíbel, velaí a obstinada fe de Brinkmann –e a súa actualidade na
época do pensamento único.♦

Proxecto do Cine Fraga, que non se chegou a realizar (1941), de Jenaro de la Fuente;
abaixo, o proxecto do Aeroporto (1935) do mesmo arquitecto.

Edificio Curbera (1933), de Francisco Castro.

PEDRA DE VANGARDA
M. BARROS

O Edificio Curbera, a Escola de C omercio, o Real Club N áutico de Vigo ou
a Fábrica Ribas son algunhas das obras que acolle a C asa das Artes dentro da exposición Arquitecturas de Vangarda. Vigo, 1 9 3 3-1 9 4 4 . A mostra
ofrece un percorrido pola chama d a arquitectura de vang ard a que se levou a c a bo na cid a de. C on ela complétase o proxecto inicia do co a publicación do libro Arquitectura R acionalista en Vigo , de Xosé L. Varela Alén.
Cunha montaxe minimalista,
concibida como unha sorte de
bosque de tótems engalanados
cos motivos ornamentais propios

das vangardas, na que o espectador, a xeito de xogo, percorre
toda a planta baixa da Casa das
Artes de Vigo, a mostra rememo-

ra os mellores exemplos da arquitectura viguesa deste estilo.
A través de planos, fotografías, maquetas, algunhas delas ori-
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xinais, e reproducións fai un repaso pola arquitectura de vangarda
construída e mesmo á que quedou no papel na cidade de Vigo
entre o 1933 e 1944. A exposición,
que permanecerá aberta até o 18
de febreiro na Casa das Artes,
completa o proxecto de investigación, promovido polo concello de
Vigo e a Fundación Caixa Galicia,
que se iniciou coa publicación do
libro Arquitectura Racionalista en
Vigo, de Xosé L. Varela Alén. A exposición preséntase neste sentido, como unha síntese do panorama da arquitectura das vangardas
da cidade, un estilo, en palabras
de Xosé Varela, “de escasa vixencia e pouco arraigo”.
Como explica o propio autor,
arquitecto e comisario da mostra,
“a principios dos 30, chegaban da
Escola de Arquitectura de Madrid
a Galiza uns arquitectos novos
que viñan de se titular, enchoupados de coñecementos vangardistas. Tratouse dunha incorporación tardía, na que mesturarán as
linguaxes racionalistas, decò ou
expresionistas e na que se manterán as formulacións construtivas tradicionais e así xurdirán interpretacións dunha singularidade excepcional, onde o canteiro e
a pedra terán protagonismo”.
Durante unha década arquitectos como Francisco Castro,
Pedro Alonso, Jenaro de la
Fuente, Romualdo Madariaga,
Antonio Cominges ou Joaquín
Vaquero, todos eles representados na mostra, deixaron espalladas pola cidade moitos exem-

plos desta concepción arquitectónica. Entre as fotografías expostas, inclúense imaxes do Edificio promovido polo produtor de
cine Cesáreo González e realizado por Francisco Castro, toda
unha serie dos comercios deseñados por Jenaro de la Fuente,
dos que aínda existe La Ideal e a
Farmacia Carrascal, así como os
proxectos realizados por Madariaga que hoxe son a Casa das
Artes ou o Edificio Salgueiro.
Destaca dentro da mostra o
documental Arquitecturas de vangardas, con guión do propio comisario, de 18 minutos de duración
no que se ofrece luz sobre a pegada que deixou un tipo de arquitectura na cidade a través dunha
composición con fotos fixas.
Na exposición tamén se expoñen as maquetas orixinais do Edificio Curbera, realizado por Castro
Represas en 1939, así como o Chalet Mateo, do mesmo arquitecto.

No papel
Un dos apartados da mostra leva
por título No papel. Nel recóllense
todos aqueles proxectos que non
se chegaron a realizar, nalgúns
casos pola súa dificultade á hora
de construírse. Deste xeito poden
verse o alzado do edificio deseñado por Jenaro de la Fuente en
1935 para o aeroporto de Vigo, ou
o seu proxecto para o que hoxe é
o Cine Fraga. Tamén se expoñen
os planos do proxecto de piscina
Club Marítimo ou a sala de Espectáculos de Francisco Castro.♦
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6PM,

ROCK ELECTRÓNICO DESDE

A C ORU
H.V.

un accidente más 2003

M.B.
Dúas mil visitas na primeira semana de vida na rede avalan a Sono-Tone, unha revista en galego sobre música pop, que emprega a
internet para difundir a nosa música. Coordinada por Noel Feáns,
a publicación inclúe entrevistas, monográficos, críticas de discos
de grupos galegos de pop, no seu senso máis amplo, así como de
bandas internacionais. “Pensamos que é máis útil falar ao mesmo
tempo de música internacional e nacional, contextualizando así ás
formacións galegas no mundo e equiparando as propostas que
saian de aquí ás que se produzan en calquera lugar. Falar só de música galega sería illala do resto do planeta e etiquetala, poñéndolle
así data de caducidade”, comenta Feáns. “Queremos facer que a
escena galega sexa unha máis no mundo, cos súas particularidades
pero con vocación universal”, engade.
A revista nace en medio de dúas realidades. A primeira que a
maior parte da produción musical do país pasa desapercibida e a segunda que co cambio no signo do goberno abríronse novos campos
de difusión tanto a través dos medios como das iniciativas públicas.
Como explica Noel Feáns “o que se botaba en falla era a iniciativa
privada en forma de prensa especializada en galego, onde poder
darlle cobertura aos grupos. Para iso naceu Sono-Tone”, explica.
Despois das experiencias de Folkus e Distrito son, centradas na
música folk, non se publican no país revistas de música especializadas
en galego. E na rede Sono-Tone é unha das poucas referencias. Ao ver
de Feáns esta situación prodúcese porque “o que non ten mercado non
existe para o gran público e a maior parte da música galega non vende polo que non hai un gran público que precise a información das revistas musicais”. Engade ademais que “a industria discográfica galega, que nun país normalizado sería a que financiaría a prensa musical,
xa ten bastante con tentar sobrevir como para andar inserindo publicidade en novos medios. Por sorte, a rede está proporcionándolle, tanto
aos grupos como ao público, mecanismos para solucionar estas eivas”.
Como el mesmo explica, “o bo disto é que a escena galega é capaz de
se manter fóra da ditadura do mercado. O lado negativo é que resulta
moi difícil topar financiamento para proxectos como Sono-Tone”. Malia todo, o coordinador non desbota a posibilidade de completar a revista dixital cunha edición mensual en papel.♦

ant_art

Sono-Tone,
a nova revista
de música na rede

juan hidalgo (las palmas de gran canaria 1927)

Un día, en 2003, Raúl Mon (Clavius) e Iván Oubiña (Super Blue) tropezaron no conservatorio
de Santiago. Da colisión, naceu 6PM e de aí dúas maquetas que se difundiron por internet e
que causaron sensación. Agora, no seu estudo caseiro na Coru, gravaron o seu primeiro disco.

As once cancións de “Far from
perfect” –algo así como Lonxe
desde a perfección–, están en
inglés. Soan, como confesan
os seus autores, próximos a
Hood, a Lali Puna ou a The
Postal Service, o celebrado
grupo de Jimmy Tamborello
tras Dntel e Ben Gibbard de
Death Cab For Cutie. Fan, en
poucas palabras, pop indielectrónico un tanto introspectivo e
nada tontorrón. E o fan ben,
moi ben.
O 19 de xaneiro 6PM comezaron en Madrid unha xira que,
basicamente, é galega mais que
remata en Zaragoza. Xa pasaron Pontevedra, Barcelos e
Bueu, pero están pendentes de
visitar Vigo (oito de febreiro na
Fábrica de Chocolate), A Coruña (9 de febreiro en Mardi
Gras), outra vez Vigo (2 de marzo na Iguana), O Barco de Valdeorras (16 de marzo no Baranda), Xinzo da Limia (17 de marzo no Pub Clan) e Chantada (24
de marzo na Sala Mogay).
Nos tempos que corren, tocan
mellor dous que catro. A electrónica axuda. Así o demostraron Raúl
Mon e Iván Oubiña nos primeiros
pasos que deu esta formación.
Cun ordenador portátil e unha guitarra elaboraron un produto sobradamente digno. Dúas persoas,
ademais, teñen menos problemas
de comunicación entre elas, organizan mellor unha xira e non teñen
que repartir os beneficios dos concertos, sobre todo nun mundo no
que os discos poucos royalties supoñen. É máis, desde a páxina
deste grupo en MySpace

(http://www.myspace.com/sixpostmorning) están a disposición de
todos os interesados catro dos once temas do seu primeiro traballo.
Mesmo Travel Card, unha das
cancións deste disco, colgouse en
MySpace hai un ano e resultou toda unha revelación. Aproveitar a
rede, eis unha tendencia da que a
música galega tomou nota xa hai
tempo, aínda que 6PM non renuncia ás vendas. Ademais das tendas convencionais –tanto físicas
como na rede–, o seu disco pódese comprar a través de iTunes.
Estes coruñeses tamén se
apoiaron en iniciativas como a
que desenvolveu o Proxecto
Demo, un concurso organizado
por un festival madrileño en colaboración cunha radio pública
estatal e unha cadea de televisión musical. Os grupos que
participan nesta mostra están
no punto de mira das principais
casas de discos independentes
do Estado. De feito, este “Far
from perfect” é da discográfica
madrileña Junk Records, aínda
que está masterizado por Arturo
Vaqueiro no Abrigueiro.
As letras de 6PM falan de
viaxes, de confusión, de distancias e de camiños. Tamén abundan as preguntas, moitas veces
sen resposta. Son contidos que
casan ben coas bases electrónicas deste disco. “O día está a se
tornar confuso”, “Ti murmuráchesme que poderías non detestarme”, “Ela está a retornar dentro outra volta”, “Comecemos a
nosa viaxe nun coche sinistrado”, son versos extraídos das súas cancións.♦
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Ossorio, Prieto e Pernas aos MAX DE TEATRO
M.B.
Carlos Álvarez Ossorio, Xosé
Luís Prieto e Gustavo Pernas
son os galegos seleccionados para a optar aos Premios Max na
categoría de mellor autor teatral
en galego. O gañador coñecerase o 16 de abril na gala de entrega de premios na que se desvelarán tamén os galardoados nas
outras vinte e tres categorías.
Cómpre agardar até o 16 de
abril para que se coñeza o nome
do gañador do premio á mellor
autor galego da décima edición
dos Max, uns premios creados
pola SGAE e a Fundación Autor
co propósito de estimular e premiar os profesionais das artes
escénicas do Estado.
Nesta edición dos premios,
aos que concorren todos os espectáculos estreados ou reestreados na temporada anterior, xunto
aos seus autores, tradutores,
adaptadores, directores, coreógrafos, actores, produtores e intérpretes de danza, foron seleccionados na categoría de mellor
autor en galego Carlos Álvarez
Ossorio por A casa do pai, Gustavo Pernas por Final de película e Xosé Luís Prieto por Carambola (cóncavo convexo).
Para Gustavo Pernas estar seleccionado “xa é un premio”,
ademais “especialmente agradábel por vir de profesionais do
sector”. Gustavo Pernas, que ta-

Escenas de A casa do pai (Teatro do Noroeste), de Carlos Álvarez Ossorio, e Carambola (Lagarta Lagarta), de Xosé Luís Prieto.

mén é director desta nova produción de Áncora Producións, foi o
gañador deste mesmo premio na
pasada edición dos Max pola
obra Paso de cebra. Ao seu ver a
repercusión deste premio, que
podería compararse co que son
os goya para o cine, “é difusa”.
Mentres que noutras comunidades o recoñecemento tradúcese
en máis representacións, no caso
de Paso de cebra, como asegura
o autor, non foi así. “Vivimos
nunha Galiza invertebrada que
ten moitas eivas nas políticas
culturais, non só da Xunta senón
tamén das administracións lo-

cais” sinala. O texto do espectáculo que compite agora polo galardón foi a gañador da XII edición do premio de teatro Rafael
Dieste, un dos máis destacados
neste eido en Galiza. Para a posta en escena desta comedia dramática, o director contou coa interpretación de Anxela G. Abalo,
Vicente de Souza, Fernando Morán, Xabier Deive, Estíbaliz Veiga e Marcos Pereiro. A obra comeza coa proxección de madrugada nun minicine dunha película alemá á que só acoden catro
espectadores solitarios sen relación entre eles, dous homes de

biografías
BIOGRAFÍAS.
NEBOAS DA LEMBRANZA
E OS DESEXOS.
IMAXES DO SER
E DO NON-SER.
MITOS E LENDAS.
O IMPERFECTO
E O PERFECTO.
SILANDEIRAMENTE,
CON MÚLTIPLES LECTURAS,
PASA A HISTORIA
DA ARTE.
MISTERIO.
DE LONXE
CLAUDE MONET,
TRAMAS
E ROY LICHTENSTEIN
E NAGARJUNA,
HUINENG
E O PAVILLÓN.
LÚA E SOL.
LÚA
E
SOL.
juan hidalgo. xaneiro 2006

A súa primeira
formación foi
musical. Encarna
o espírito d as
vang ard as, cunha versatilid a de
nos soportes testemuña d a
primacía do conceptual nunha
poética feita de
humor, sexo, ironía e desmitificación.
O seu tra b allo
recoñeceuse con
distincións como
o Premio C anarias 1 9 8 7 de Belas Artes e Interpretación ou a
Med alla de O uro ao Mérito
nas Belas Artes
do Ministerio de
Cultura de
1 9 8 9. C ontou
con grandes exposicións, destacando a
retrospectiva Z AJ
do Reina Sofía
de M a drid en
1 9 9 6, e a antolóxica “De Juan
Hid algo” de
1 9 9 7 no
C A A M de Las
Palmas e La Recova de Santa
Cruz de Tenerife
e a retrospectiva
“En Medio del
volcán” que viaxou por México
e Perú en
2 0 0 4.♦

mediana idade, unha muller e un
rapaz de vinte e dous anos. Cando a película está próxima ao clímax, interrómpese, deixando os
espectadores sen coñecer o final.
Ante as súas protestas, o acomodador promete repoñer a proxección, pero a espera prolóngase
demasiado. A obra, aínda en cartel, representarase o 8 de febreiro no Teatro Principal de Pontevedra e o 15 e 16 de febreiro no
Teatro Principal de Compostela.
Outro dos nominados, Xosé
Luís Prieto, xa é coñecedor das
galas dos Max. No seu currículo
figuran dous premios á mellor

autor en galego, un en 2005 por
Fobias e no 2003 por Monólogo
do imbécil. Desta vez, o autor
compite con Carambola (cóncavo convexo), un texto dirixido
por Lino Braxe para a compañía
Lagarta, Lagarta. O elenco, cheo
de caras coñecidas, entre o que
figuran Ernesto Chao, Rosa
Álvarez, Elina Luaces, Belén
Constenla e Anabell Gago, interpreta unha historia na que o misterio volve ser a clave.
Pola súa banda, o terceiro seleccionado é Carlos Álvarez Ossorio por A casa do pai, coproducida por Teatro Noroeste e Noescafé Teatro. Luma Gómez, Lola
Correa e Carlos Álvarez Ossorio
son actores encargados de poñer
en escena unha historia ambientada nunha aldea abandonada, na
que se topa unha casa que oculta
o misterio dun pai ausente. Sevillano afincado en Galiza, Álvarez
Ossorio mostrase satisfeito por
esta nominación aínda que di sentirse “intruso neste premio”. Ao
seu ver a difusión que perseguen
estes premios é “efectiva en Galiza” no caso do galardón ao mellor
autor en galego. “Fóra sempre é
máis difícil que teña repercusión
polo tema do idioma”, indica.
Malia todo, o autor sinala que A
casa do pai foi representada en
Sevilla e “o galego non foi impedimento, o público entendeu que
a lingua era fundamental dentro
da dramaturxia”.♦

6 curtas
en DVD
M.B.
O Consorcio Audiovisual de
Galicia acaba de editar a cuarta
edición do catálogo do seu programa Curtas 06, que este ano
inclúe os traballos As cores do
frío, dirixida por Anxo Cendal,
Pechados, de Diego Gómez
Fernández, Irene Formoso, José Domato e Miguel Anxo Xaneiro, Retrato dun home pensativo, de Xavier Alonso, Botellón de Tomás Silberman, O
castigo de Isabel Ayguavives e
JEDN de Marcos Nine.
Con este programa o Consorcio Audiovisual pretende
distribuír e promover unha selección da mellores curtametraxes realizadas en Galiza. Mais,
desta vez, das seis películas que
conforman o catálogo, tan só
dúas está rodadas en galego, As
cores do frío e JEDN.
A primeira destas dúas, As
cores do frío, ofrece unha visión dura da violencia doméstica a través dos ollos dun neno.
Ambientado nun fogar frío e
cruel, a curta describe como a
nai do protagonista, maltratada
polo seu home, canaliza todo o
seu odio en forma de violencia
cara a súa sogra. Dirixida por
Anxo Cendal, a película conta
coa interpretación de Álex

Sampaio, Ánxela Alonso, Aurora Maeste, Antón Olmos e
Lois Soaxe. A outra curta realizada en galego é JEDN. O seu
director, Marcos Nine, fai un
repaso pola vida de Díaz-Noriega, un cineasta nacido a
principios do século XX.
Xunto a estas dúas o Consorcio Audiovisual seleccionou a obra de animación Pechados, na que os autores
Diego Gómez Fernández, Irene Formoso, Xosé Domato e
Miguel Anxo Xaneiro retratan a historia de P, un home
atrapado na súa rutina diaria.
Tamén forman parte do catálogo Retrato dun home pensativo, película que reflexiona sobre a soidade e a incomunicación dos seres humanos, a curtametraxe Botellón
na que se entrevé a traxedia
dunha viúva alcohólica de escasos recursos, e O castigo,
un drama que arranca á hora
do xantar cando chega o prato de fígado encebolado.
O catálogo, ademais do dvd
que contén as películas, coa súa
versión subtitulada en castelán
(no caso de estar rodada en galego), así como en inglés e
francés, inclúe unha ficha informativa da cada curta. ♦
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O Ronsel de Viqueira

Baldomero Cores

Entre o ditirambo
e a consistencia histórica
Xoán Vicente Viqueira (Madrid, 1886-Bergondo, 1924) foi un dos
maiores filósofos galegos do século XX. A súa pegada académica atinxiu o pensamento, a psicoloxía e a pedagoxía. Tamén foi un convencido activista político nas filas do nacionalismo. Chegou a ser presidente das Irmandades da Fala e participou activamente n’A Nosa Terra.
Foi Xoán Vicente Viqueira moi
recoñecido psicólogo, enfaenado
no estudo e revisión de métodos e
técnicas das ciencias sociais, e,
moi especialmente, da psicoloxía;
foi sensíbel pedagogo, interesado
nos novos acentos do ensino, desexoso de inculcar nos seus afortunados alumnos as esperanzas
das novas tendencias pedagóxicas, nun medio no que vellas rutinas non deixaban voar excesos
utópicos, como el mesmo tivo
ocasión de comprobar desde a experiencia vivida nas aulas. E foi
espírito exemplar da Institución
Libre de Ensinanza, modeladora
dos seus primeiros días, extensión
da súa propia familia, e semente
anovadora, onde as poutadas do
pasado caían diante das tumultuosas páxinas do progreso, do perfeccionamento social e da anovación das expresións culturais.
Amais de todo isto, que xa
non era pouco, foi Viqueira inspirado poeta, tradutor rigoroso,
de páxinas clásicas ou modernas,
prosista axustado e preciso, nos
que a palabra escrita acadaba vóos de altura intelectual; e foi orador de harmónica palabra, moi
lonxe das canoras oracións con
que os opulentos faladores enchían, intrépidos, sermóns, foros
e tribunas políticas, cando non
conferencias académicas, nas

que as palabras rimbombantes
agochaban as eivas científicas. E
todos eses saberes e sentimentos
tan belamente expresados, e estes coñecementos científicos tan
formalmente descritos, foron
ofrecidos devotamente á humanidade, cumio singular do federalismo universal, que con tanto
amor defendía e enriquecía coa
palabra e co sentimento.
E todo iso foi, para ben de
Galiza e dos galegos, Xoán Vicente Viqueira, porque todos eses
sentimentos, vivencias, coñecementos e especialidades científicas estiveron ao servizo da terra,
baixo o impulso dunha creadora
militancia que enriqueciu a visión realista e obxectiva das realidades que contemplaba e quería
cambiar para mellor. Desde moi
neno vivira en Galiza, e a Galiza
volvía de vagar até que se asentou en Galiza, para dar fe dunha
galeguidade consciente, que o
modelou parte activa, na defensa
e promoción dos valores da galeguidade e dos cambios que a sociedade galega merecía.
Con actitude construtiva,
desde a perspectiva persoal, albiscou no ensino a maneira de
levar a cabo o sensíbel esforzo
creador e configurador da cultura galega, que tanto sentía, e do
ensino ao que dedicou unha do-

E nxeños e criaturas

O vello cárcere
de Lugo
A principios de século XX Lugo contaba cuns
vinte mil habitantes, no ano 1929 cuns trinta
e cinco mil. A miseria provocaba non só unha
tremenda emigración, senón ademais uns altos niveis de delincuencia “pacífica” (carteiristas, pícaros, rateiros, mendigos, moinantes,
estafadores) e de violencia nas festas e conmemoracións. Asemade, abondaban os que
vivían cun pé aquí e outro do outro lado da
lei, facendo calquera traballo, cando podían,
para subsistir (afiadores, paragüeiros, limpabotas, cegos das feiras, titiriteiros) e sobrevivían os derradeiros agavelados.
En 1776 o Bispo Francisco Armanyá
Font mandou construír un cárcere, no Campo
Castelo, que foi substituído polo que agora
chamamos vello uns cen anos despois. Por
certo, que despois de abandonado, o cárcere
do Campo Castelo, que se converteu nunha
casa de vivendas, foi escenario de dous espantosos asasinatos, ambos moi similares e
por parecidas causas, a saber, as débedas de
xogo e os pagarés impagados. Foron os famosos crimes do Procurador e de Cápito Carreira. Para que se puidera acceder ó que en-

ente e moi heroica vida. E consciente de que desde as Irmandades da Fala ese ideal podía enriquecerse moito máis, e elas dirixiu a primeira mirada pública,
levado da man de Antón Villar
Ponte e de Luís Porteiro Garea,
que viron nel ese pensador capaz
de traducir coñecementos en
sentimentos, e con eles, a capacidade para alentar unha ideoloxía
política desde a máis serena obxectividade intelectual.
Con algunha razón, calquera
pode pensar que andamos a facer
ditirambo apaixonado de tan notábel galego. E non estaría de todo enganado se mirase outras páxinas que dedicamos ao longo do
tempo a Viqueira. Pero, aínda
que o pareza, a nosa intención
non era esa, pois estas palabras
non son máis que unha introdución sonora, resumo vivaz dunha
figura que, polas dimensións históricas, o polifacetismo e o valor
que mostrou cando se adentraba
en saberes novos, ben merece
que se lle ofrezan todos os ditirambos que fagan falta, con tal
de que tan notábel figura ocupe o
sitio que lle corresponde.
O noso intento agora, e aquí,
non é outro que describir os pasos,
a andadura vital, o ronsel deixado
por Viqueira na escrita e na vida,
pero, sobre todo, no eido da cultura galega, principiando mesmo no
día do pasamento até os tempos
que corren. O noso intento, agora,
non é outro que construír a imaxe
pública do polifacético galego e
apaixonado galeguista, tal como o

miraron os que desde o seu pasamento até agora se pararon a observar a súa obra, para libralo de
inocentes esquencementos e de
incómodos silencios. Ou para dicilo doutro xeito, o que interesa é
facer unha descrición de como se
foi construíndo a fama, como se
asentou o prestixo e como se fixaron os recordos e se mantivo viva
a figura na escrita galega e nos galegos, desde aquel día fatal da caída até os tempos que corren.
Non se trata de construír a
imaxe pública e privada de Viqueira tirada de documentos, aínda que tampouco faltarán algúns
soportes arquivísticos, sempre
que veñan a conto. Precisamente,
a fonte arquivística incorporouse
moi serodiamente á mellor comprensión da figura de Viqueira,
cando xa o seu nome andara por
revistas, xornais e libros, con
máis ou menos fortuna, entre longos e incomprensíbeis silencios.
O impacto de Viqueira no pasar
dos tempos, gardado ás veces na
fugacidade dunha simple cita, ou
dunha livián croniquiña, dun
pensamento perdido entre as páxinas dun vello xornal, cando
non de máis vistos artigos adicados á súa memoria, ese será o que
agora tentamos, conscientes, iso
si, das dificultades de tal empeño, pois son moitos anos os que
cómpre andar e moitas as cousas
que pasaron arredor de Viqueira.
Dito doutro modo, buscamos o
ronsel de Viqueira, a súa pegada
ao longo dos tempos, coa axuda
de todos, por suposto.♦
Xosé Miranda

tón era novo cárcere, situado moi próximo ao
vello, pero fóra de murallas, abriuse en 1876
a porta do Castelo. O edificio tiña estrutura
radial en torno a unha cúpula, onde estaba
instalada a xefatura. Ao lado, o seminario,
detrás o cemiterio das Arieiras de Magoi e
nas proximidades o cuartel da Garda Civil e
o convento das Hermanas de los Pobres.
A poboación normal do cárcere, para a
que estaba pensada, era duns sesenta presos,
case todos preventivos ou pequenos delincuentes. Os condenados en firme eran trasladados á Coruña. A principios de século era
director do penal Salvador Castro Freire.
Imos dar a continuación uns breves retratos de algúns dos habituais do cárcere por ese
tempo:
–Andrés Vázquez Peña, xastre, de Guimarei, Baralla, preso por matar e roubar o
cura de Sixirei.
–Dolores Castro, A Piñeira, de Sanfiz,
Lugo. Tiña unha taberna nas Pedreiras, na
que se aloxaban carteiristas e malfeitores.
Procesada por infanticidio. (Nas Pedreiras
están agora a Facultade de Humanidades e as
piscinas municipais. Cadraba á entrada de
Lugo desde Madrid.)
–Xosé López e López, de Lugo. Era tipógrafo, de alias, Zopas. Procesado por roubar
un gabán, 75 pesetas no Polvorín, un reloxo
e 4 pesetas na estrada da Coruña.
–Manuel Díaz Rodríguez, de 24 anos,
elegante, que falaba francés e portugués, era
de Sanfiz, Lugo.
–Xosé Antonio Rey, detido por dar malleiras na feira de Nadela.

–Antonio Parga Pernas, de 17 anos, de
Albeiros, por furtar sacas de fariña no tren.
–Constantino Maciñeiras, Lancichú, de
Lugo, limpabotas e camorrista.
A pesar da mostra, non todos os presos
eran desta índole. Había tamén moitos anarquistas, aos que se trataba rudamente.
En 1936 houbo saturación no cárcere. As
autoproclamadas autoridades franquistas meteron nel máis de 1.000 presos políticos (no sitio
de 60). Os falanxistas entraban de noite, buscaban os roxos seleccionados, levábanos a pé ata
onde agora está a praza de Bretaña e fusilábanos (sen xuízo previo) contra o muro do cemiterio ou a carón do cuartel. Despois, directamente á foxa común. Polas mañás os nenos ían
ver se algún dos fusilados (ás veces quedaban
estrados no chan) era o seu pai, e non faltou
quen atopase o que non quería. Ánxel Fole,
desde o carril dos Loureiros, escoitaba aterrorizado os tiros cada noite. Nunha ocasión, uns
camisas azuis beodos quixeron plantarlle lume
ó edificio con todos os presos dentro.
En xuño de 1981 pechouse o cárcere, que
foi substituído polo actual de Bonxe.
Á súa beira estaba o Campo da Feira, unha marabilla incomprensiblemente desaparecida (ou demasiado comprensiblemente), onde, ademais de celebrarse as feiras e as festas
de San Froilán (cadra ao lado da Mosqueira),
instalábanse os moitos circos que daquela
pasaban por Lugo. Os nenos escapabamos
das clases para ir ver os animais. A pista de
coches de choque de Camarero quedaba case
un mes despois das festas, e estaba a carón
dos colexios!♦

Antón Patiño
‘Son un pintor
sospeitoso’
M.B.
Vén de publicarse na Colección Tambo o seu poemario Océano e silencio.
Un dos seus capítulos leva
por título Terra e exilio.
Cal é o exilio que quere reflectir no seu libro?
O exilio fala da ausencia.
Todo os poemas que compoñen Océano e silencio, que
teñen por outra parte a constante da brevidade, dialogan
co baleiro. En toda obra está
presente esa tipografía, que
semella ser unha mancha no
branco da páxina. Exilio para min é un termo que non
ten que ver co político senón
co sentido máis metafísico.
E o seu océano?
A condensación simbólica é a clave da poesía da escrita. Aí radica a súa forza.
Coido que a poesía é un dos
idiomas máis decisivos da
humanidade para expresarse. Condensación simbólica
é o que queda despois de peneirar as palabras, ese derradeiro sentido. O océano representa a noite, o caos e tamén a morte cando se contrapón á vida. A auga o leif
motiv do poemario e o que
lle confire continuidade. Sitúase preto á Manuel Antonio, que non está presente,
pero si que gravita nas súas
liñas esquemáticas que coido son as que acadan a meirande intensidade poética.
O veleno multicolor do
que fala na súa poesía é o
veleno polo pintura?
No libro hai alusións ao
tempo pero tamén ao espazo
transfigurado que é a arte.
Hai unha homenaxe á pintura e a pintores destacados, á
escultura e tamén a arquitectura. Tamén ao meu curmán
Raimundo Patiño ou a Urbano Lugrís.
É pintor pero publicou
aforismos e agora o poemario. Que queda na súa escrita da faceta de pintor?
Son un pintor sospeitoso.
No 1993 xurdiu Xeometría
líquida coas anotacións do
obradoiro sobre os pensamentos que pasan pola mente do artista no momento do
traballo. Eran reflexións herméticas que logo tenderon
cara o aforismo en Mapa Ingrávido. Fixen ademais,
xunto con Xavier Seoane,
Hai suficiente infinito e teño
escrito outros máis reflexivos sobre teoría da arte.♦

Vítimas e
cómplices
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Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro

FRANCISCO CARBALLO

E

n biografías e na
historia xeral teño
atopado cómplices
convertidos máis tarde en
vítimas. No franquismo,
tan autoritario e pechado,
houbo numerosas persoas
cómplices que desertaron
do réxime. Logo tiveron
que aguantar a acusación
de complicidade e foron
vítimas da incompresión.
Un caso a man foi e de
Gonzalo Torrente
Ballester. Fora
“galeguista”, pasárase ao
falanxismo. colaborara co
réxime. No 1962 asinou a
prol dos mineiros de
Asturias, sufriu a perda
dunha praza de
funcionario e mantivo o
honor de home libre co
seu traballo arreo de
profesor e de escritor.
Coma el, outros
intelectuais, obreiros e
xornalistas.
Iso aparece ao ler
biografías. Máis decotío
son as vítimas as que
acaban de cómplices. É un
fenómeno común que
observar nos países que
durante algún tempo
caeron baixo o poder
doutras potencias. Na
India, na América Latina
e, entre nós, naqueles
reinos que aceptaron
coroas con outros, logo
acabaron subordinándose
a eses. En todos estes
casos aparecen milleiros
de vítimas que se fan
cipaios a bater palmas a
imperios e maldicir dos
conveciños.
Acontece, igualmente,
nas institucións. Os bispos
de España –salvo catro–
asinaron a carta de alianza
co réxime franquista no
1937. A maioría dos curas
seguiron os bispos. Aos
poucos anos, na XOC, nos
seminarios, na
univeridade, milleiros de
curas demócratas sufriron
a inquina do Estado e dos
bispos. Era visíbel polos
anos 60 a relidade duns
curas cómplices e doutros
vítimas. Agora é o
inenarrábel: os cómplices
do franquismo
considéranse vítimas; as
vítimas daqueles
cómplices son agora
duplamente vítimas, dos
seus colegas e da
incomprensión laical. E
que pasa na escola? Que
os cómplices do
franquismo máis ultra
queren aparentar seren
vítimas das novas leis, tan
tímidas, e berran a prol da
liberdade que eles
prostituíron. Faltaba ver as
manifestacións do 3 de
febreirp: vítimas con
cómplices nun sitio;
vítimas con protectores
noutro. Uns con razón,
outros sen razón.♦

Parte posterior do pazo.

X. T O RRES

O pazo de Tor
Na parroquia monfortina de San
Xoán de Tor atópase o pazo dese nome, considerado unha das
grandes casas pacegas de Galiza. Tor situase xa fóra do val, camiño das terras do Saviñao, nun
contorno algo elevado. A casa de
Tor está dende as orixes, nos albores do século XIV, vencellada
aos Garza. Pedro Garza de Castillón “o Vello” é o primeiro da
liñaxe. Gozaban os Garza de Tor
de señorío civil e criminal en
cinco coutos: Castillón, Tuiriz,
Abuime e as dúas parroquias
que leva o nome de Tor: San Xoán e San Xulián. Emparentando
con familias “de prosapia” a través dos tempos, chegou sen interrupción e por liña primoxénita
á súa derradeira descendente.
Feito este na historia das nosas
familias nobres “realmente extraordinario”, como se di xustamente nun xa vello folleto propagandístico do pazo.
Foi a derradeira señora de
Tor María da Paz Taboada de
Andrés e Zúñiga, que non tivo
descendencia do seu home, o coronel de Artillaría Miguel Ángel
Quesada, que a deixou viúva.
Finou a señora hai algúns anos,
logo de dedicarse á conservación e mantemento do pazo,
vendendo mesmo algunhas terras para iso. Manuel María dedicoulle ao pazo de Tor un poema con ese título no seu Cancioneiro de Monforte de Lemos
(1990), no que hai un recoñecemento en vida a esta muller:

Ollade pra el: ahí o temos
con porte de gran señor:
¡o noble Pazo de Tor
fachenda do Val de Lemos!
Espello de fidalguía
onde florece a nobleza:
¡eiquí a pedra é beleza
e as hedras, melancolía!
Aínda ben vivos están
os feitos do romanceiro:
¡ouh don Pedro cabaleiro
que novelou Valle-Inclán!
O Pazo de Tor oxe é
un reino maravilloso:
¡o soño puro e fermoso
que Mari-Paz ten en pé!
Precisamente a nosa única
visita ao Pazo de Tor, é dicir ao
seu interior, realizámola hai ben
anos da man de Manuel María e
en compaña de Pilar e máis de
Felipe Senén, a súa dona Xisela
e o fillo de ambos Xens Cibrao
(entón un neniño), que estaban
de visita en Monforte, mentres
Saleta quedaba “castigada” en
Xistral.
Cando chegamos a Tor nunha mañanciña fría de inverno,
agardamos que a señora se erguera e arranxara coa axuda da
súa asistenta de cámara. Logo,
unha vez que o Manuel fixo as
presentacións e cumprimentos,
a Mari Paz pasou a amosarnos
as dependencias máis lucidas do
pazo. Catro espaciosos salóns
nos que ten habido bailes, o rexio comedor, o oratorio con pinturas italianas... Todo o contido
artístico e o valioso mobiliario

danlle ao pazo “a impronta de
museo admirábel”, en palabras
do historiador monfortino Xermán Vázquez.
Lembrounos a señora, por se
non sabiamos, que alí se rodaran escenas da valle-inclanesca
Beatriz, película dirixida polo
asturiano Gonzalo Suárez vai xa
para trinta anos. Nós pensabamos máis ben nunha película
protagonizada por aquel fidalgo
medieval Pedro de Tor. Viñamos de ler Los hidalgos de
Monforte, a novela de Benito
Vicetto, e fantaseabamos un
pouco con aqueles lonxanos
tempos medievais. Falou a señora algo dos ancestros, de como foi a menos o vello poderío
da casa, lembrando antepasados
tolandráns que se permitían extraviar cubertarías de prata en
festas ou “pic-nics” de época.
Quedounos sen ver a biblioteca, excelente segundo dicía o
Manuel que estivera nela, con
algúns incunábeis e numerosos
pergameos, nun edificio anexo e
que estaba sen ordenar, seica.
Felipe lamentaba dende a solaina que o labirinto do xardín estivese tan estragado. Descendemos logo ao patio interior que
conta con amplas arcadas por
unha escalinata que lle dá acceso á solaina, dominando o horizonte dilatado de terras que en
tempos pertencían á casa.
A fortaleza primixenia seica
fora derrubada pola revolución
irmandiña e reedificada des-

pois, dato este que tomamos da
Historia de Monforte de Xermán Vázquez e que non figura
no citado folletiño “oficial”. Isto non concorda co feito de que
Pedro Garza “o Mozo” participase na revolta irmandiña,
sendo condenado a morte e
confiscados os bens, que logo
pasaron ao seu irmán que loitaba do lado dos Reis Católicos
na conquista de Granada. Na
época do barroco foi reformada
a casa ao gosto do tempo, transformándose nunha gran mansión pacega. Nos días da invasión napoleónica sufriu de novo
na sua estrutura. Ficou como un
casarón alongado en forma de
U, con grandes xanelas e balcóns sostidos por columnas,
cunha porta de medio punto
nunha fachada totalmente coberta pola hedra que lle dá un
aire romántico e melancólico.
Escoitamos dicir que o pazo
foi mercado –xa en vida de Mari Paz– pola Deputación provincial de Lugo para ser destinado
a algunha finalidade social. E o
amigo ceramista Pérez Porto díxonos hai pouco que estaba a
facer unha fonte para alí, encargo da institución. Xa estamos
desexando escoitar como canta
nela a auga.
Foi o mellor que puido facer
a derradeira descendente dos
Garza de Tor: venderlle o pazo a
unha entidade pública para que
poida ser visitado e coñecido
por todos.♦

Nº 1.255 ● Ano XXX ●
Do 8 ao 14 de febreiro do 2007

O Trinque
Butelo na Fonsagrada
O butelo, embutido tradicional no
leste de Galiza, prepárase con costela fresca e a corteza do porco,
dentro do estómago ou cego do
animal. A corteza dálle un toque
xelatinoso á carne, moi apreciado

polo padal. Este sábado 10 e domingo 11, A Fonsagrada –considerada a capital do butelo– vive a
festa anual de exaltación deste
produto. Cómese cocido, acompañado de grelos e patacas cocidas.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Laza no Concello, no Centro de Saúde e no Colexio.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI

A Fundación
Luís Seoane
acolle
o proxecto
de Camilo
Franco
Palabras
contadas.

O Barco
Barco

Cambre
Cambre

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS INVITADOS

GRANELL EN PAPEL

Podemos ollar esta mostra
de gravado na sala de exposicións de Caixanova.

Esta mostra sobre o surrealista galego permanecerá
aberta até este domingo 11
na Biblioteca Municipal.

MUSEO
ARQUEOLÓXICO
A Casa Riocigüeño acolle,
até o luns 19, unha mostra
sobre o recinto ourensán.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER ALBAR

As súas xilografías pode
contemplarse na Fundación
CIEC durante todo o mes
de febreiro.

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

UN ANO EN IMAXES

As fotos de Dani Gestoso e
Suso Carreño expóñense
no Centro Social.

Bueu
■ MÚSICA

OS TRASNOS
DO MOSCOSO
Este grupo de hip hop sobe
ao escenario do Aturuxo, este venres 9 ás 21h30, xunto
co Telémaco, por unha entrada de 5 euros.

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS
Mostra producida polo
Centro de Extensión Universitaria e Divulgación
Ambiental de Galicia
(CEIDA) e a Fundació Territori i Paisatge que comeza un percorrido polos
supermercados Haley do
país. O obxectivo é sensibilizar á poboación sobre a
importancia de conservar o
mar e dar a coñecer os beneficios de ter áreas mariñas protexidas.

NAZÓN DE BREOGÁN
O Pazo da Cultura acolle
esta mostra sobre o Estatuto do 36 até este sábado 10.

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA

Durante todo o mes de febreiro temos esta mostra de
máscaras de peliqueiros de

Iguais no 2015

Programa de actividades
pola equidade de xénero
no mundo. No ano 2000,
189 xefes/as de goberno
asinaron nas Nacións Unidas os Obxectivos do Milenio; un dos compromisos
que recolle este documento é o de eliminar a desigualdade de xénero no
mundo antes do ano 2015.
Coa participación de Ana
Mª Rodríguez, dirixente
indíxena guatemalteca da
organización de mulleres
Madre Tierra, organízanse
as seguintes charlas-coloquio: este xoves 8 ás 20h

O Centro Galego de Artes
da Imaxe continúa co ciclo
A xeración da violencia
USA con Baby Face Nelson, de Don Siegel (1957)
este xoves 8 ás 20h30; o
vindeiro xoves 15 á mesma
hora continuará con Deadline USA (1952), de Richard Brooks. No ciclo
adicado a Larry Clark poderemos ver este venres 9
ás 19h e o sábado 10 ás
20h30, Wassup Rockers!
(2005). En Fóra de serie, o
venres 9 ás 20h30 e o sábado 10 ás 18h proxectarase
Waking Life (2001), de
Richrd Linklater. No ciclo
adicado a Peter Whitehead o luns 12 ás 20h30 proxectaranse The perception
of life (1964), Wholly communion (1965) e Benefit of
the doubt (1967); o martes
13 tamén ás 20h30, Tonite
let’s all make love in London (1967); e o mércores
14 á mesma hora, Daddy
(1973). Máis informacion
en www.cgai.org
■ EXPOSICIÓNS

TENSIÓN
As esculturas de Álvaro de
la Vega permanecerán até o
vindeiro xoves 15 na galería Ana Vilaseco.

FABULACIÓNS

Podemos ollar as pinturas
de Omar Kessel na galería
Arabesque até finais de febreiro.

PEDRO CASTRORTEGA
Os seus cadros exhíbense
até o mércores 28 na galería
Atlantica.

ANA GONZÁLEZ PRIETO

Esta artista conta cunha
mostra na galería Arte e
Imagen até o martes 13.

MANUEL BUCIÑOS
O escultor amosa a súa obra
na sala 108.

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

EMIGRACIÓN

Podemos ollar a mostra Da
España que emigra á España que acolle até o 4 de
marzo no Quiosque Afonso.

RETRATOS MENORES

As pinturas de Lulila Yáñez
expóñense no Palacio Municipal até o domingo 25.

Festival Taíña 07
A asociación xuvenil Taíña de
GOIÁN organiza unha nova edición
deste festival que se celebra o vindeiro sábado 17 a partir das 23h na
Praza da Igrexa, e que este ano conta coas actuacións dos Festicultores, Banda Potemkin, Dios Ke Te

Krew e máis Tonhito de Poi, que
tamén presentará os concertos. O
festival é totalmente de balde, e a organización dispón dunha carpa para
os concertos e un recinto de acampamento cuberto. Máis información
en www.festivaltaina.com.♦

ÓSEOS COSMOS
...As fomas do tempo 3.200.000 a +2007 é o título desta mostra que se encontra no MACUF. Composta por 45 reproducións
en gran formato de microfotografías dixitais no campo dos “Tecidos Duros”,
tras desta exposición encóntrase o Proxecto Cancro
e Evolución Humana, liderado polos doutores Timothy Bromage e Alejandro Ochoa, xunto con Anxo
Vidal. Os tecidos duros teñen
a capacidade de rexistrar a
historia, constituíndo o único
vínculo entre o noso pasado
distante, os problemas do
presente e as solucións para
o futuro. Máis información
en www.macuf.es.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 07

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, nas que non só se valora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os problemas de conservación da
natureza, pódense admirar,
até finais de febreiro, no
Aquarium Finisterrae.

Jesuly
O novo MC sevillano de tan só 20
anos presenta o seu novo traballo
De Oro, cheo de hip hop crú e crítico, o vindeiro xoves 15 ás 20h30 no

Rock Club de OURENSE; o venres
16 terémolo na Iguana Club de VIGO ás 00h; e o sábado 17 vai rapear
no Clavicémbalo de LUGO ás 23h.♦

Real Filharmonía de Galicia
Poderemos escoitala este xoves
8 ás 21h no Auditorio de Galiza
de SANTIAGO DE COMPOSTELA,
baixo a dirección de Aldo Cec-

cato e con James Dahlgren ao
violín; o venres 9 repetirá ás
20h30 no Centro Cultural Caixanova de VIGO.♦

presenta 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.

A CIDADE
PRACENTEIRA

F & JAAS

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, tipo-

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.

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

MÁIS ALÁ DO MITO

Marful toca
este venres
9 no teatro
Rosalía
de Castro
da CORUÑA.

TERESA BARREIRO
Até o 15 de febreiro expón
as súas pinturas na galería
Bomob.

PALABRAS CONTADAS
Proxecto expositivo de Camilo Franco, basado nos
contos publicados por Edicións Xerais, na Fundación
Luís Seoane.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane

Carteleira
Carteleira

na Sala de Prensa da Fundación Caixa Galicia da
CORUÑA; o venres 9 ás
20h no Café Moderno CS de Caixa Galicia de
PONTEVEDRA; o luns 12 ás
20h30 na Obra Social de
Caixa Galicia de OURENSE; o martes 13 ás 20h30
na galería Sargadelos de
LUGO; o mércores 14 ás
21h30 na Casa da Cultura
de RODEIRO; o xoves 15
ás 19h, Videoforum, Casal
de Ferreirós de POIO; e o
venres 16 ás 20h no L’atelier del Café de VILAGARCÍA DE AROUSA.♦

ASES QUENTES.
Buddy Ases Israel é un
mago de quinta fila disposto a
declarar contra a mafia de Las
Vegas. Para liquidalo, o xefe Primo Sparazza ofrece unha abondosa recompensa. Todo tipo de
canallas acudirán a Nevada para
gañar esta curiosa carreira.

☞

lliams) terá que salvar a situación.

☞

☞

NA PROCURA DA
FELICIDADE. Chris
Gardner (Will Smith) ten moitos problemas económicos e
ademais márchalle a muller.
Cun cativo ás costas ponse a
buscar un traballo ben pago sen
sorte. A situación é tan precaria
que acabará vivindo en estacións e outros locais públicos.

☞

NOITE NO MUSEO.
Un garda do Museo de Historia Natural (Ben Stiller) ve con
horror como todos os elementos
que ten que vixiar cobran vida ao
caer a noite. Só axudado por unha
figura de cera do presidente
Teddy Roosevelt (Robin Wi-

☞

DREAMGIRLS. Historia sobre un grupo de
cantantes negras na era dourada do 1960. Leas e problemas
para lograr o éxito. Unha das
películas con mellores expectativas de cara aos ‘Oscar’.
APOCALYPTO. Mel
Gibson relata o final da
civilización dos maias. A través da historia dun pai que
quere recuperar a súa familia
explícanse os efectos da guerra. Rodada na lingua indíxena,
reconstruída para o filme.

☞

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.

☞

ROCKY BALBOA.
Sylvester Stallone recupera o personaxe mítico. Agora, a antiga estrela do boxeo,
converteuse nun vellouco narrador de historias que vive en
soños do pasado.

☞

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, respecti-

vamente, 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.

☞

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.♦

Pentación e Tio Vania representa a peza dirixida por Paco Mir
este xoves 8 ás 20h30 no Jofre

de FERROL; o venres 9 e sábado
10 repite actuación no teatro Colón da CORUÑA.♦

ren frescura e bon humor.
Este venres 9 ás 20h no Auditorio Gustavo Freire. Venda de entradas en www.caixanova.es ou na billeteira
telefónica 902 504 500.
■ EXPOSICIÓNS

CONSERVAR
PARA TRANSMITIR

Podemos visitar esta mostra
na Biblioteca Provincial.

ÉRASE UNHA VEZ

A sala de exposicións da
Deputación Provincial acolle esta mostra da artista local Rebeca López.

SEBAS ANXO

Dulce Pontes
abre o ciclo
Lusofonías.
Voces de
Muller –que
percorrerá
varias
cidades
do país–
o mércores
14 en
OURENSE.

A súa obra recente pode
contemplarse até o martes
27 na galería Clérigos.

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

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

MARFUL
A música galega máis actual baseada nos sons dos
anos 30 e 50, que soaban
nos salóns de baile e nos
cafés cantantes, chegan este
venres 9 ás 21h ao teatro
Rosalía de Castro, dentro
do ciclo Música con raíces.
Ugia Pedreira á frente dun
equipo formado por Pedro
Pascual (acordeón diatónico), Pablo Pascual (clarinete baixo) e Marcos Teira
(guitarra) preséntannos o
seu primeiro disco, música
elegante para unhas letras
persoais e irónicas, feitas
pola propia Ugia e por escritores como Anxo Quintela, R. Carbalho Calero,
Olga Nogueira, Manolo Pipas ou Jacques Prévert, e
coa colaboración de Luís
Alberto Rodríguez (batería)
e Xacobe Martínez (baixo).
■ TEATRO

EL TÚNEL

O recoñecido actor Héctor
Alterio protagoniza esta
peza de Ernesto Sábato,
que podemos ollar este xoves 8 ás 20h30 no teatro
Rosalía de Castro.

■ EXPOSICIÓNS

SARGADELOS
O Conxunto Histórico presenta até marzo a colectiva Fluxo
e refluxo do mar na arte.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ROCÍO BRAGE
Desde este xoves 8 até o
mércores 18 poderemos
contemplar a mostra Nebula desta artista na galería
Sargadelos.

ISAAC DÍAZ PARDO
O C.C. Torrente Ballester
presenta esta mostra biográfica sobre o ilustre persoeiro.

ANTONIO MURADO
Podemos visitar a mostra
AM 34 x 24 Vol. 1 na sede
da Fundación Caixa Galicia até o 7 abril.

SAVIA-FOLIO
O Ateneo Ferrolán acolle
até o mércores 28 de febreiro a instalación de Brais
García Gen.

Lugo

A Fundación Caixa Galicia organiza a mostra Estampas de calcografía
nacional. Das orixes á
vangarda, que poderemos visitar até o 18 de
marzo e que ten como obxecto presentar as obras
máis representativas da
colección da Calcografía
Nacional da Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. En FERROL exporanse as dúas
primeiras seccións da
mostra: Orixes, imaxes e

Ilustración, constituída
por unhas 110 obras que
amosan os episodios máis
relevantes do gravado en
talla doce; e Alternancia.
Creación Versus Reprodución integrada por 150
estampas do século XIX e
inicios do XX. En VIGO
pode visitarse o apartado
Vangarda. Alter Gráfico,
con 40 propostas de artístas contemporáneos, entre os que se encontran
Barceló, Chillida, Tapiés ou Canogar.♦

TARARÁ CHIS-PUM!

ACISCLO NOVO

DE MEDO!!

Até o martes 20 podemos
ollar os seus dípticos na galería O Volter.

ÁNGEL NÚÑEZ POMBO
Mostra o seu traballo, baixo
o título de AN007, na galería Marisa Marimón até o
23 de marzo.

PABLO OTERO
O C.C. da Deputación presenta, até o domingo 18, o
traballo deste artista na
mostra A.

J.M. LAZCANO
No C.C. da Deputación podemos ollar as pinturas deste artista baixo o título de
Hemisferios; ademais da
mostra Un minuto de arte
(aproximadamente) coa
obra de Rosendo Cid.

GRAVADO CAIXANOVA
Até este domingo 11 de febreiro o Centro Social desta entidade acolle a IX edición da recoñecida Bienal
Internacional.

■ MÚSICA

DULCE PONTES
A coñecida cantante portuguesa oferece un recital o
mércores 14 ás 20h30 no
Auditorio Municipal inaugurando o ciclo musical Lusofonías. Voces de Muller, de
Caixa Galicia, que percorrerá distintas cidades galegas.

CONCHA BUIKA

Historia do Gravado

■ TEATRO

■ ACTOS

SMOKE

O Ballet de Carmen Roche
achéganos esta proposta para toda a familia, unha Cincenta soñadora, alegre e divertida. Unha obra con toques orixinais que lle confi-

As Pontes

■ EXPOSICIÓNS

No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até maio.

LA CENICIENTA

Representación teatral con
textos de Miguel Escanciano este domingo 11 ás
19h30 no Auditorio Reveriano Soutullo, coa actuación do Coro Libertario
Malasombra e o seu Baritón. Organiza o Ateneu Libertario Lume Negro.

Pontevedra

ESCOLMA
DE ESCULTURA

■ DANZA

UN HOMENAJE

Ourense
Ourense

■ CINEMA

O martes 13 ás 20h proxéctase esta fita dentro do ciclo
Entre libros e escritores, na
Fundación Caixa Galicia.

ELEGÍA PARA

O cantautor e compositor
arxentino vai dar un concerto este xoves 8 no Clavicémbalo; o venres 9 teremos no mesmo lugar o jazz
de Jaso & Boo; e o sábado
10 chega desde Mallorca o
Marta Elkar Grup.

DIEGO MAXIMINI

Cervo

■ TEATRO

O Centro Dramático Galego presenta esta creación
colectiva de teatro infantil,
baseada no espectáculo de
Artello Teatro, dirixida
por Rosa Hurtado e Santiago Montenegro, este
xoves 8 ás 10h30 para escolares e o venres 9 ás 18h no
cine Alovi. As solicitudes
para asistir pódense facer a
través do telf. 981 440 344
ou enviando un aviso a cultura@aspontes.org

■ MÚSICA

grafía, publicacións, iluminación ou tecnoloxía, desde
os anos 50 até a actualidade.

Ponteareas
Ponteareas

A copla española máis actual chega o vindeiro venres 16 ás 20h30 ao Auditorio Municipal.

O Salón do Libro Infantil e
Xuvenil chega á súa VIII
edición no Pazo da Cultura,
desta volta adicado ao medo. A ambientación e as
distintas mostras faran disfrutar a crianzas e adultos.
Destaca unha exposición
adicada a Bernardino
Graña. Até este sábado 10.
■ EXPOSICIÓNS

JAIME LORENTE
Podemos gozar coa súa
obra até o 15 de marzo na
galería X da Facultade de
Belas Artes.

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

SINFÓNICA
DE GALICIA
A orquestra toca este xoves
8 ás 21h no Centro Social
Caixanova, baixo a dirección de Paul Daniel, e
contando coa colaboración
do violonchelista Antonio
Meneses.

CREOLE KINGS

Esta banda vai dar un concerto solidario o vindeiro
venres 16 ás 22h30 na sala
Karma (Riestra 34), dentro do Viva las Vegas
Tour, por unha entrada de
5 euros á venda anticipadamente na cervexaría Il

Divo ou na propia sala, da
que se vai destinar un 20%
a un proxecto de prevención, participación e incidencia en torno ás mortes
violentas de mulleres en
Guatemala realizado por
Solidariedade
Internacional de Galiza.

O Porriño
■ ACTOS

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

CELEBRACIÓN
Este xoves 8, dentro do ciclo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de relación, poderemos ollar esta película de Thomas Vinterberg, na Biblioteca Municipal ás 21h. O vindeiro
xoves 15 poderemos ollar
As invasións bárbaras de
Denys Arcand.
■ EXPOSICIÓNS

DESDE O REALISMO
AO FIGURATIVO
Os pintores Javier Iglesias
e José Luis Sans presentan, até este domingo 11, a
mostra Dúas formas diferentes de ver a pintura no
C.C. Municipal.
■ MÚSICA

LILIAN FRANÇA &
SERGIO TANNUS
Este venres 9 no Liceum
poderemos escoitar a estes
brasileiros, que terán a colaboración especial da cantante Uxía e doutros músicos galegos. Os composteláns Ruxe-Ruxe presentarán o vindeiro venres 16 no
mesmo lugar o seu último
traballo discográfico, titulado Comercial. Máis información en www.barliceum.com.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

XAVIER LEMOS GODOY
O pintor presenta a mostra
Rande, ponte da historia
até o martes 27 no Multiúsos da Xunqueira.

San Sadurniño
■ MÚSICA

THE TURRES´S BAND
Este grupo vai dar un concerto o sábado 10 na sala Dzine.

Santiago
■ DANZA

ALLEROTOUR
Este xoves 8 e venres 9 ás
20h30 no Salón Teatro poderemos gozar coa representación que esta compañía fará de Ellas, unha homenaxe emotiva e sensíbel
ás mulleres que quedaron
soas despois da guerra civil.
■ EXPOSICIÓNS

DE PROFUNDIS
Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado poden
ollarse na sede de Caixa
Galicia até o 25 de marzo.

RAMÓN
DAVID MORALES

Inaugura unha mostra do seu
traballo este venres 9 na galería de arte contemporánea
DF, onde poderemos coñecela até o 17 de marzo. Licenciado en Belas Artes por Sevilla, que é onde vive e traballa, é membro fundador da
sala eStar, espazo independente para a arte máis nova
(www.saladeestar.com).

VAIDEMAR
A mostra Ilustración galega infantil e xuvenil pode
visitarse no C.S. O Ensanche até o 31 de marzo.

PEGADAS PAMPEANAS
As pinturas de Silvia
Goltzman expóñense até
marzo na galería Sol &
Bartolomé.

PINTURA RUSA
Esta colectiva permanecerá
instalada na galería José
Lorenzo até o vindeiro xoves 15.
O pintor amosa a súa obra
na galería JVG Espazo.

GRANELL
COLECCIONISTA
Até o 5 de marzo temos esta mostra na Fundación do
mesmo nome.

CORPOS, CORPORIS

Pedro Ávila Durán expón
as súas pinturas no instituto
Rosalía de Castro.

■ EXPOSICIÓNS

REXISTROS E HÁBITOS

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.

Máquina de tempo imaxes
de espazo é a mostra coproducida polo CGAC –lugar
onde a poderemos contemplar– e organizada pola
Fundació Antoni Tàpies
de Barcelona.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO
Podemos visitar a mostra
Da arte faraónica ao faro
de Alexandría na Igrexa da
Universidade.

MEMORIA

■ TEATRO

A sala Nasa presenta até o 1
de marzo a mostra A marca
humana de 26 freguesías
do concelho de Tondelas.

A FACTORÍA

TATIANA MEDAL

A recoñecida compañía leva este xoves 8 ao Auditorio Municipal á peza Os
homes so contan até tres.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

CELA E GALIZA
Esta mostra pódese visitar
na Fundación Camilo José
Cela até finais de marzo.

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

IGNACIO GOITIA

Ribadavia
FANTASÍAS
REPUBLICANAS
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Politicamente incorrecto
incorrecto

Até o sábado 24 podemos
ollar as súas pinturas na galería SCQ.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagóxico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até outubro.

PLANETA FAMENTO
Até o martes 13 podemos
visitar a mostra O que come

Os
brasileiros
Lilian França
e Sergio
Tannus
tocan este
venres 9
no Liceum
do PORRIÑO.
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o mundo no Espazo Arte
Caja Madrid.

AP9-A3
Esta mostra, que podemos
visitar na galería Sargadelos
até o mércores 28, 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

A súa mostra, Unha cabana
no lago, está na galería Espacio 48 –onde permanecerá
até mediados de febreiro– e
nela presenta varias series
fotográficas e un audiovisual
correspondentes á súa experiencia en Escandinavia.

Convocatorias
XXIV PREMIO
XERAIS DE NOVELA
Poderán concorrer todos aquelas persoas de calquera nacionalidade que
presenten os seus orixinais en lingua
galega, conforme á normativa vixente,
inéditos e totalmente orixinais. De cada obra entregaranse seis copias en
papel tamaño folio ou holandesa, mecanografados a duplo espazo, antes do
10 de abril nos locais sociais de Edicións Xerais de Galicia, SA, rúa Doutor Marañón 12, 36211 - Vigo. Co orixinal, que deberá ser presentado baixo
lema, adxuntarase, en sobre pechado,
o nome completo, enderezo e teléfono
do autor ou autora e o título da obra,
indicando no sobre: para o Premio Xerais de Novela. Edicións Xerais convoca, igualmente, o XXII Premio
Merlín de Literatura Infantil, e o II

Premio Fundación Caixa Galicia de
Literatura Xuvenil que se rexerán baixo as mesmas normas que o anterior,
tendo que indicar no sobre para o Premio Merlín ou para o Premio Fundación Caixa Galicia. Máis información
en www.xerais.es.

O CORPO TEATRAL

A bailarina e mestra italiana Fabiana
Gastaldello imparte un laboratorio de
mimo dunha duración de 32 h. que se
vai celebrar os sábados de 14 a 20 h.,
desde o 17 de febreiro até o 31 de marzo, e o domingo 1 de abril de 10 a 14
h. no MACUF da CORUÑA. Baseándose nas técnicas fundamentais do mimo
contemporáneo, (o mimodrama moderno de Marel Marceau e o mimo corporal dramático de Etienne Decroux),
o laboratorio ofrece unha ocasión úni-

ca para desenvolver a conciencia corporal e a expresión teatral do corpo para o movemento a través do estudo
destas dúas diferentes técnicas. O curso conta con 20 prazas, que se cubrirán
por rigurosa orde de inscrición, cun
prezo de 100 euros de matrícula. Máis
información en www.macuf.com.

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 en soporte
comercial, condición que tamén se lle
requerirá á música que opte ao segundo premio. Os temas que opten ao
primeiro e segundo premio deberán
ser cantados en galego, e en todo caso todas as letras que se presenten deberán estar escritas na nosa lingua.
Cada concursante, que poderá presentar un máximo de tres temas, deberá facilitar os seus dados persoais,
estilo musical, e instrumentos empregados para a inscrición gratuíta en
utopiaforo@nodo50.org ou no café
Uf (r/ do Pracer 19), adxuntando as
letras coas que participa, antes do 23
de febreiro. Máis información en
www.nodo50.org/utopiaforo.♦

SETE OLLADAS
A UNHA REALIDADE
Casas
Doentes é a
mostra de
Manuel
Sendón na
Fundación
Barrié de
VIGO.

SOÑOS.
A RUTA DA SEDA

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

No Centro Cultural Caixanova poderemos gozar o
vindeiro venres 16 ás
20h30 e sábado 17 ás
22h30 con esta obra internacionalmente premiada,
belísima historia de amor
baseada en antigas lendas
chinesas, a cargo da compañía Lanzhou Songs &
Dance Theater.

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

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

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

VIGO, 1933-1944

ORQUESTRA XOVE DA
SINFÓNICA DE GALICIA

Podemos visitar a mostra
Arquitectura de Vangarda
na Casa das Artes.

Acompañada da pianista
Laia Masramon Vendrell e
baixo a dirección de James
Judd estará este sábado 10
ás 21h no Auditorio de Galicia con entrada de balde.
Judd é director titular da Florida Philarmonic Orchestra e
da New Zeeland Symphony
Orchestra e un dos máis solicitados do mundo. Laia
completou a súa formación
superior en Barcelona con
Carles Julià, e Ramon Coll e
recibiu clases de Alicia Larrocha, con quince anos foi
seleccionada por Lawrence
Foster como solista para a
tempada da Orquestra Sinfónica de Barcelona.
A pianista
Laia
Masramon
Vendrell
toca coa
Orquestra
Xove da
Sinfónica
de Galicia
este sábado
10 en
SANTIAGO.

ENTRE FRONTEIRAS
■ TEATRO

LAST CHANCE
O Salón Teatro acolle o sábado 10 ás 20h30 e o domingo 11 ás 18h a actuación da compañía Teatre
Lliure e Centre d’Arts Esceniques de Reus Caer,
que representa a peza Última Oportunitat!, sobre a
ambición e a corrución.

BLANCANIEVES
Os máis cativos poderán
gozar o domingo 11 ás
12h30 con esta peza de títeres de mesa que trae a
compañía zaragozana Arbolé.

CONTOS TROIANOS

FRAGMENTOS
As intervencións do saxofón de Pablo Coello combínanse coa música electrónica en vivo, as videoproxeccións e as improvisacións
con soporte visual de Pedro
Rebelo, o mércores 14 ás
20h30 no Salón Teatro.

A compañía Casahamlet
representa esta peza de
Manuel Lourenzo, desde
o xoves 8 ao domingo 11,
na sala Yago. No mesmo
lugar poderemos ollar desde o vindeiro xoves 15 e
até o domingo 18 As que
matan o sono, da man da
compañía Arela das Artes, realizada a partir do
Macbeth de Shakespeare.
Entradas e horarios en
www.salayago.com.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ VILAMOURE

A galería Trisquel e Medu-

D.O.G.
CONSELLARÍA DE TRABALLO
Convócanse subvencións para a
posta en práctica en Galiza durante os anos 2007 e 2008 de
programas de emprego dirixidos
á colocación no mercado das persoas desempregadas, mediante o
ensaio de fórmulas experimentais de actuación e tratamento integrado da inserción laboral.

Considerarase programa experimental de emprego o que ten por
obxecto o desenvolvemento de
plans integrais de emprego que
combinen accións de diversa natureza, tales como: información,
orientación e asesoramento, formación, práctica laboral e mobilidade xeográfica. Toda a información está recollida no DOG do
24 de xaneiro de 2007.♦

lio acolle, até o sábado 24
de febreiro, as pinturas do
artista ourensán.

Vigo
■ ACTOS

JEAN CLAIR
Este xoves 8 ás 20h na sede da Fundación Barrié
poderemos escoitar ao ex
director do Musée National de Picasso en París,
que clausura o ciclo O
Museo do Prado e a arte
contemporánea. A influencia dos grandes mestres
do pasado na arte de vangarda, cunha conferencia
sobre As figuras da melancolía da Idade Media
á actualidade. De Zurbarán a Picasso.
■ CINEMA

O CARTEIRO E
PABLO NERUDA

Podemos ollar esta fita este
xoves 8 ás 20h na Fundación Caixa Galicia.

NOMADAK TX

O Cineclube Lumière presenta durante todo o mes o
ciclo de cinema Entre
Fronteiras, como actividade complementaria da exposición que poderemos visitar no MARCO a partir do
venres 9. O luns 12 ás
20h30 poderemos ollar no
Auditorio do Concello esta
película sobre a txalaparta
como encontro de culturas
dirixido por Raúl de la
Fuente no ano 2005.
■ DANZA

PRESTIXIO

Xacarandaina presenta
este espectáculo de música e baile tradicional cun
elenco de 50 artistas entre
bailaríns, cantantes, músicos e actores, o domingo
11 ás 20h30 no C.C. Caixanova.

As obras desta mostra, que
podemos visitar no MARCO desde este venres 9 até
o 20 de maio, exploran as
diferentes maneiras nas que
as vidas das persoas poden
vense afectadas polas marxes, a través de cinco eixos
temáticos: Historia / Conflito; Inmigración / Emigración; Realidade / Fición; En terra de ninguén; e
Espazo / Arredores. Os artistas participantes son
Chantal Akerman, Maja
Bajevic, Pierre Bismuth,
Ergin Çavusolglu, Muratbek Djumaliev & Gulnara
Kasmalieva, Alberte Heta,
Marine Hugnnier, Sejla Kameric, Alejandra Riera &
Fulvia Carnevale, Anri Sala, Bojan Sarcevic, Zinb
Sedira, Santiago Sierra,
Costa Vece, Jun Yang e
Guzmán de Yarza Blache.

LIGHT IN THE SKY
A Casa da Xuventude acolle, até o mércores 14, os
óleos de Marat Fernández
Frelch e Jacqueline Casal
Barros.

GEMMA MARQUÉS
Podemos ollar as súas pinturas na sede da Alianza
Francesa até o xoves 22.

LEAVE ME ALONE
As fotografías de Antonia
Peña expóñense até o 16 de
marzo na galería Fernando
Magdalena.

DEBUXANDO
Podemos visitar esta colectiva de sete artistas até o 3
de marzo na galería Ad
Hoc. No mesmo lugar temos a instalación Mirar sen
que nada responda, formada por 3 vídeos e un audio,
de Xoán Anleo.

VARI CARAMÉS
O fotógrafo ferrolán presenta as súas últimas creacións,
Escenarios, na sala I do C.S.
Caixanova até o domingo
18, de 18 a 21h30 todos os
días e de 11 a 14 h. os sábados, domingos e festivos.

PAPERBACK
O MARCO acolle, até o 11
de marzo, esta interesante
mostra, enmarcada no chamado Proxecto Edición, coproducido xunto co CGAC
de Santiago e a Fundación
Luís Seoane da Coruña. A
edición gráfica como soporte artístico: libros, cartaces, colantes, revistas, postais, fanzines e demais pezas, xunto con varias instalacións, agrupados baixo o
concepto de edición e organizados en catro seccións:
paperworks, papergames,
paperfiles e newspapers.
Máis de setenta artistas

creadores da banda deseñada galega até este domingo
11 no Verbum.

SÉCULO XX

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

II PASOARTE:
‘RETRÁTATE’
As obras presentadas a este
certame están expostas na
Casa Galega da Cultura
(Praza da Princesa 2).

RITA RODRÍGUEZ

No C.C. Caixanova exponse, até o domingo 18, unha
magnífica selección de óleos pertencentes á escola
paisaxística francesa de finais do século XIX.

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 domingo 18 de
febreiro.

CASAS DOENTES

INÉDITOS DE LAXEIRO

A ESCOLA
DE BARBIÇON

A sede da Fundación Barrié acolle a obra máis recente do fotógrafo Manuel
Sendón: imaxes de casas
en ruínas, deterioradas ou
inacabadas, a xeito de reflexión sobre o estado actual
das construcións e o significado do paso do tempo.

5 ANOS DE BD BANDA

Podemos visitar esta escolma de traballos dos novos

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

MUSICALIA!
O concurso de novas bandas que se celebra na Sala
A! presenta este venres 9 as
actuacións de Pachamama,
Soak,
á esquerda,
e Tiro
na Testa,
abaixo,
tocan o
sábado 10
en VIGO.

■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no
Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2:
tres cuartos, cociña, sala ampla, terraza
de 10 m2, garaxe e trasteiro por 500 .
Telf. 609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Xa está na rúa o nº 2 do boletín Galiza-Israel. Se queres recibir un exemplar en pdf ou en papel, de balde, envía
un correo a galiza_israel@yahoo.es

Sarabela
representa
Macbeth
este sábado
10 en Vigo.

Pacífico e Rag Dog. O vindeiro venres 16 poderemos
escoitar aos grupos Asuntos
Pendientes, Revolujoin e
Salida de Emergencia.

CHOCADELIA
INTERNACIONAL

Tocan este xoves 8 ás 22h
na Iguana Club –entrada a
10 euros– para presentar o
seu traballo Anartismo &
Chocadelia, manifesto político-sexual en clave de
funcanrol: mestura de funk,
hip hop e rock & roll.

SOAK +
TIRO NA TESTA

Son a proposta da Iguana
Club para o sábado 10. Os
Soak xa levan no mundo do
rock desde o ano 1989 –daquela chamábanse Kaos– e
son do Morrazo, mudaron de
nome para evitar confusións
e seguiron chamándose igual
pero ao revés. Máis información en www.soakkaos.com
ou www.tironatesta.com

A Rede

VOLUNTARIADO
DE ACTIVACIÓN LINGÜÍSTICA
www.valingua.org
Páxina electrónica do Voluntariado de Activación Lingüística que promoven a Vicepresidencia da Xunta e a Mesa pola Normalización e co que colabora o concello de
Santiago. Difunde este programa para axudar a soltarse en galego e inclúe novas, foros, imaxes, sons, axuda, ligazóns e contacto, ademais de facilitar a participación
no programa a través da páxina.♦

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

Chocadelia
toca este
xoves na
Iguana Club.

Poderemos escoitala este
venres 9 ás 20h30 no C.C.
Caixanova, baixo a dirección de Aldo Ceccato –director da Orquesta Filarmónica de Málaga e de I
Pomeriggi Musicali de
Milán, ademais de director

emérito da Orquestra Filarmónica Checa de Brno–
e con James Dahlgren ao
violín.

ORQUESTA TEATRO
COMUNALE DI BOLOGNA

Da que é director Daniele
Gatti, considerado o herdeiro de Riccardo Muti, dá un
concerto o luns 12 ás 20h30
no C.C. Caixanova, contando coa participación dos solistas Máximo Quarta e
Pietro de María ao violino
e E. Dindo no violonchelo.
■ TEATRO

JALISIA, MI MADRIÑA!
A historia dun mozo do interior e dunha moza da capital que fuxen dos seus
lugares de orixe por motivos diversos; o cruzamento destes personaxes da pé
para facer un percorrido
polos estereotipos políticos e sociais dun país, que
tanto pode ser o noso como calquera outro. Escrita
e dirixida por Nazaret López, está interpretada por
Comba Campoy e Pepe
Penabade; contan coa colaboración das voces de
coñecidos actores da escena galega; a música –orixinal– corre pola conta de
Xavier Olite e Suso Alonso (da Psicofónica de Conxo) e de Javier Mª López
(premio Bellón para gaita
06), ademais doutros colaboradores non menos importantes. Por 10 euros podedes disfrutar dela este
xoves 8 ás 21h no teatro
Arte Livre (Vázquez Varela 19).

MACBETH

■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota), a carón da praia, con vistas a Fisterra,
completamente equipado, para catro persoas, en Semana Santa por 275 . Dispoñíbel todo o ano. Telf. 981 761 144.
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ 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 do-

este musical de Eisenhower Moreno, con abundantes efectos de luz, cancións
en directo e 22 coreografías
de Paula Cobián, os sábados e domingos ás 18h por
un prezo único de 10 euros.

Xinzo
■ EXPOSICIÓNS

A MIRADA DO DESEXO

O Museo Galego do Entroido acolle esta mostra
de fotografías realizadas
por Eduardo Blanco
Amor entre 1933 e 1973,
até o domingo 11 de febreiro.

micilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.
■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.
■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.
■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
■ Alúgase 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.

Braga
■ MÚSICA

NEWS REEL
O Museu Nogueira da Silva
organiza un concerto de
jazz este xoves 8 ás 21h30,
co fabuloso quinteto do saxofonista norteamericano
Oahd Talmor.

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

ANOS 80
A Fundação Serralves acolle, até o 25 de marzo, a

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector ortográfico, etec. Contactar no telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador podcast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta emisión sucedánea das emisoras árabes da AM.
■ O Comité de Defensa dos Presos Concepción Arenal desenvolve
actividades asistenciais e culturais
na cadea, e asesóraos e orienta nos
seus dereitos. Facemos un chamamento a quen queira colaborar para
que se poña en contacto con nós, no
telf. 986 291 722 ou no apdo. 6068
36210 de Vigo.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.
■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.
■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para
inmigrantes. Prevención, reformulación ou resolución de conflitos vencellados á integración na cultura de
acollida. Primeira consulta de balde.
Telf. 981 134 144.♦

mostra Uma tipología, proxecto ambicioso que presenta unha perspectiva espécifica sobre a arte deste período.

Handke, composicións orixinais de Benjamín Otero
e o espazo e iluminación de
Baltasar Patiño.

Sevilla

Lisboa

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

MATARILE

A FUNDAÇÃO

Presenta este venres 9 e sábado 10 no teatro Central,
Historia Natural (eloxio do
entusiasmo), un espectáculo de gran formato que xunta teatro, danza e música en
directo, integrando a 6 actores, 2 bailaríns e un cuarteto
de vento, con textos de Ana
Vallés, citas de Peter

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

Non vos riades que o conto é triste

A compañía Sarabela representa esta peza de
Shakespeare este sábado
10 ás 20h30 no C.C. Caixanova. Dirixida por Helena Pimenta, sobre unha
versión do texto de Shakespeare de J.R. Fernández, está interpretada por
Fernando Dacosta, Elena Seijo, Fina Calleja,
Suso Díaz, Sabela Gago,
Nate Borrajo, David Varela, Tito R. Asorei e
J.A. Porto.

UN DÍA DE FORMIGA
O teatro Arte Livre presenta

Na cidade de Vítor Casas, Ánxel Casal e María Miramontes circula un obsceno panfleto. Escrito
en estrito español, pasa por ser unha voandeira do Partido Galeguista. Mais quen profundice
na súa lectura caerá na conta de que é un documento apócrifo que di representar o partido que
no seu día lideraron Castelao e Bóveda. Toda unha perversión da nosa historia e unha indecente utilizacion do legado galeguista.♦
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Anuncios de balde
■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.

da a semana. Pero tamén
lembras que os propios medios, afíns aos socialistas,
explotaron a fondo o suceso
desta vila aragonesa. É o
que pasa, diste, e despois
pregúntaste se eles mesmos

non se darán conta. Lembras que a TVG tamén ceba
a dereita coa súa insistencia
coas noticias de sucesos.
Serán suicidas, pregúntaste
por último, xa enfadado, antes de apagar.♦

8 400021 303104

Ano XXIX.
IV Xeira.

E

scoitas o locutor que di:
“Detido o candidato socialista que asasinou ao
alcalde do PP”. E sabes que
xa está montada de novo.
Xa teñen carnaza para outro
día. Tal vez lles dea para to-
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Simonetta Dondi dall’Orologio
‘En Mondoñedo goberna unha monarquía do PP sen glamour’
H. VIXANDE
É marquesa, é italiana, é guía
turística do museo catedralicio de Mondoñedo e é unha
militante do Partido Popular
que aspirou sen éxito a ser a
candidata desa forza á alcaldía. Chámase Simonetta e
ademais simpatizou cun partido neofascista no seu país.
Non son sonoros os seus apelidos nin nada.
Son os apelidos do meu pai.
Unha marquesa italiana, filla dun príncipe do Veneto, en
Mondoñedo. Facendo que?
Namoreime desta cidade. No
99 viñemos de vacacións e gustoume, entón convencín ao meu
marido, que é español, non galego, e decidimos quedarnos aquí.
Traballa?
Son guía da catedral e do
Museo Catedralicio.
Desde o fin da monarquía,
a nobreza italiana está de capa
caída e ten que traballar.
Eu non son así, son liberal.
Hoxe todo o mundo traballa. Estamos no século XXI e en Italia a
nobreza tamén traballa.
Aquí os nosos nobres viven
do conto.
Xa me decatei de que algúns
si, aínda que vivan con dúas patacas a pelexar dentro dun caldeiro.
E algúns compatriotas seus
tamén. Que llo pregunten ao
conde Lecquio.
Colle os exemplos peores.
Ademais, Lecquio é medio español. A súa nobreza venlle por España. De todas formas, hoxe todo se renova. Até a Igrexa. Eu
mesma ocupo un posto que é semellante ao do canónico, aínda
que son unha muller.
En todo caso, parece que
quere presentarse á alcaldía polo

A.G . N .

PP e nese partido non a deixan.
Iso parece.
Por que?
Eu que sei, gustaríame sabelo!
As miñas ideas, que son novas,
chocan coas do PP local, que é unha monarquía pero sen glamour. O
alcalde Luís Rego é fillo dunha
muller que foi alcaldesa. Herdou o
cargo e non admite que eu poda
contribuír a desenvolver esta cidade. A innovación é imprescindíbel.
Mire senón Galiza, xa non goberna o PP porque non se renovou a
tempo. En Mondoñedo estamos a
quedar atrás por culpa diso.
Proteste, organice unha
manifestación. Ultimamente, é
o que lle vai aos do PP.
Non sei. A xente ten medo a
esas cousas. Algúns veñen xunto a
min ás agachadas para dicirme que
me apoian, pero logo en público
non se atreven a dar a cara. Temen

as represalias. Ás veces compréndoos. Pero necesitamos dinamizar
Mondoñedo e Galiza, que é tan
bonita e podía estar tan ben...
E non lle impedirán ser
candidata porque foi simpatizante de Musolini, o ditador
italiano aliado de Hitler?
Iso foi un erro dun periódico.
Eu era simpatizante do Movemento Social Italiano cando ese partido
representaba o mesmo que o PP
porque non había outra forza de dereitas. Logo, o MSI radicalizouse.
E non existía a Democracia
Cristiá?
Pero non era de dereitas, era
de centro.
Vaia a outro partido. O seu
pasado non debe ser un problema. Pregúntelles aos do PG.
Na Coruña levan de candidato
un defensor do La Coruña.
Vostede fala doutra Galiza.

Hai dúas Galizas: A que chamo a
número un, a da costa, e a número
dúas, a nosa. A Galiza costeira é a
dinámica, a que se move. A nosa é
inmobilista. En Mondoñedo goberna unha camarilla pechada.
De todas formas, o PP ten un
sistema de elección de candidatos segundo os seus estatutos.
Pero o alcalde debería ter interpelado aos afiliados, pero só
fala el, os demais asenten, son
como ovellas. É tristísimo que o
partido non acepte suxestións e
que elixa a dedo a Helena Candia como candidata.
Que ten contra ela?
Nada. Paréceme encantadora, pero sendo da camarilla do
actual alcalde, que ademais queda como presidente local, non sei
se se porá ás súas ordes.
Votará por ela?
Non o sei.♦

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 morfoloxías de relevo
onde podemos atopar formas suaves ou escarpadas, profundos canóns, ou vales de pouca pendente.
Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata, non hai mellor sensación
que a de sentar nun cumio e contemplar a paisaxe desde as alturas.
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O prezo da
paz no Iraq
GUSTAVO LUCA

A

noite de Bagdad, ten
estraños
protagonistas: axentes norteamericanos que procuran
alianzas cun candil na man. A
destrución do Iraq só pode
servir aos intereses das tropas
ocupantes mediante conversión da política da forza en
acordos cos países da área.
Sen pactar co adversario
non pode chegar o esperado
negocio da reconstrución nin
o do control estábel dos hidrocarburos e moito menos a
retirada das tropas de ocupación. O que practica Bush é a
derradeira rolda das armas
para abaratar o prezo do armisticio coa resistencia iraquí. Algo así fixeran Nixon e
Kissinger antes para acordar
a retirada do Vietnam.
Non é ningunha novidade que a política mediante
uso de explosivos deixa os
aliados dos EE UU en
Oriente Próximo nun estado
de crise sen solución. Os gobernos dos seuditas e de
Exipto son o máis parecido á
Zona Verde dos EE UU no
Iraq: un valado que defende
un Estado Maior militar contra o pobo que os rodea. Os
aliados contemplan a destrución do seu veciño iraquí entre o terror á forza colonial e
o divorcio completo cos seus
propios gobernados.
Bush anunciara unha guerra de días. Cando vai para catro anos, o que non aguanta é
o goberno de Olmert, herdeiro de Sharon. Cúmprese a razón dos que acautelaban dentro de Israel do risco enorme
de asumir a política de terra
queimada dos EE UU no
Iraq. Tel Aviv non só prestou
apoio loxístico e político contra os seus veciños ao exército norteamericano senón que
lanzou unha guerra contra o
Líbano por ter un estado de
opinión favorábel aos iraquís.
Como era de esperar,
Washington non paga traidores e comeza a conformar a
opinión de que os intereses
dos belicistas de Olmert non
coinciden cos seus, cinismo
perfecto de quen vende
avións de guerra ao exército
de Israel para que bombardee a poboación palestina e
de quen entrega bombas de
fragmentación para despois
criticar o seu uso contra os
barrios de Beirut.
Os EE UU necesitan restaurar as súas alianzas básicas na zona mediante un
acordo aceptábel cos palestinos, o que coloca o gabinete
de Tel Aviv ante a necesidade
de artellar na peor das circunstancias posíbeis a devolución dos territorios roubados no 1967 contra toda norma de dereito internacional.
A división do bloque palestino é grave pero a fractura entre os intereses de Norteamérica e os planos de Israel
anuncia un tempo diferente
para Palestina.♦

