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RESULTA DIFÍCIL ESTAR EN CONTRA DO DOCUMENTO QUE O GOBERNO
central presentou para afrontar o cambio climático diminuíndo os gases contaminantes porque é abstracto de máis. O mesmo que contradicir o discurso do ex vicepresidente dos EE UU, Al Gore, que
pretende encabezar a campaña mundial para salvar este planeta dun
futuro desastre. Aínda é menos discutíbel que a acción humana degrada e modifica as condicións da terra, sendo así desde o comezo
da humanidade, pero agora dun xeito moito máis potente e decisivo,
en progresión xeométrica. Pero os distintos estudos que proliferan
ultimamente sobre os efectos do cambio climático non poden ser tomados como cuestión de fe senón como orientativos. Científicos semellantes, hai cincuenta anos, na vez dun quecemento global, agoiraban unha nova glaciación. Pero, sobre todo, hai que saber a quen
benefician estas campañas. En primeiro lugar constatar que ningún
persoeiro do establishment estadounidense se move se non ten uns
fortes intereses económicos detrás. Cada día son máis fortes e poderosas as empresas relacionadas co que poderiamos chamar industria
da ecoloxía e das novas tecnoloxías. En segundo lugar, existe un intento dos países desenvolvidos de ditar leis que propicien un desenvolvemento tutelado dos países do terceiro mundo até facerse propietarios do que se denomina como “medio ambiente” a nivel global, poñéndolle prezo, mercando e vendendo as emisións contaminantes e ar limpo e tamén a auga. Pero, sobre todo, a curto prazo o
cambio climático está a ser utilizado para propiciar unha forte reconversión nas fontes de enerxía cunha especial teima en que se acepten de novo as centrais nucleares como a panacea da sostibilidade.♦

Fernando Blanco
defenderá
o estaleiro
de Fene
en Bruxelas

ESTE CAMIÑO QUE FIXEMOS XUNTOS

Antía Cal

Co mesmo estilo narrativo co que contaba
películas e comentaba a actualidade
a un alumnado engaiolado, a metade de
camiño entre un guión de cine e os contos
ao pé da lareira, Antía C al fainos percorrer o
relato vital dunha muller galega do século XX.
N estas páxinas repásanse soños, proxectos
compartidos, crónica dos amigos, lembranz as
felices e momentos duros, mais sempre coa
ilusión de quen sabe que o camiño é posible
e moi fermoso para facelo cos demais.

F e r n a n d o B l a n c o , c o n s e l l e i ro d e I n n o v a c i ó n e I n d u s t r i a .
PEPE FERRÍ N / A . G . N .

O historiador Dionisio Pereira denunciado
pola familia dun alcalde franquista
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Unha campaña de solidariedade pide que se amplíe
o dereito á investigación

A familia dun alcalde franquista
demanda a un historiador
XAN CARBALLA

O 15 de febreiro o historiador Dionisio Pereira acudirá ao Xulgado de Paz de Cerdedo ante unha demanda de
conciliación apresentada pola familia do antigo alcalde franquista do municipio, Manuel Gutiérrez Torres, por
unha frase recollida no libro A II República e a Represión franquista no Concello de Cerdedo (Verbo Xido).
“Persoas sinaladas pola súa presunta participación en diversas
manifestacións da represión:
Ángel, Luis e Manuel Gutiérrez
Torres (xefe da Falange, alcalde de
Cerdedo nos anos 40 e 50), Eligio
e Francisco Nieto (falanxistas)....”,
esta frase incluida no libro e outra
semellante publicada nun traballo
recollido polas Actas do Congreso
da Memoria celebrado en Narón
en decembro de 2003, levan á actual demanda na que exixen a Dionisio Pereira que se retracte e que
esa retractación se publique nos
mesmos medios nos que foron escritas as frases devanditas ademais
de aceptar unha indemnización
polos danos e perxuízos sufridos,
“na contía que se determinará nomomento procesal oportuno”.
A denuncia é a primeira que
se produce contra un investigador galego en anos recentes, e
sucédese a pouco de rematar o
institucionalizado Ano da Memoria e cando aínda está pendente de aprobación unha lei
estatal que deasaida ás revindicacións dos represaliados e sobre
a que as organizacións de memoria histórica reclaman, enre outras materias, que amplie a capacidade de investigación tanto en
arquivos como en fornecemento
de fondos para a investigación.
Desde que se tivo coñecemento da denuncia contra Dionisio Pereira, está a medrar un movemento de solidariedade. Así, a
asociación Memoria Histórica do
36 de Ponteareas sitúa a denuncia
nun ataque ao dereito de investigación, “a reconstrución científica do pasado é un saber que se
adecúa a certos métodos, sen renunciar a unha perspectiva ideolóxica ou moral na exposición dese pasado. Os investigadores presentan unha determinada visión
do mundo a partir da valoración
que realizan de experiencias alle-

Despois da celebración do Ano da Memoria, a denuncia contra Dionisio Pereira supón un intento de condicionar as investigacións sobre a represeión. Na fotografía, homenaxe aos represaliados na illa de San Simón o pasado ano.
PA C O VILABARR O S

as dentro dun marco científico libre e cun fundamento metodolóxico claro. A historia non se pode
construír só con feitos incuestionábeis, xa que limitaría o campo
de acción da historiografía como
ciencia social. Os historiadores,
como Dionisio Pereira, valoran
cales son as causas que explican
os feitos históricos e propoñen a
súa interpretación, aínda que estas explicacións e interpretacións
sexan en ocasións incompatíbeis
con outras visións. Non corresponde a ningún organismo xudicial decidir cal ou cales deban impoñerse de entre as posíbeis”.
Un manifesto de solidariedade
Os editores do libro suxeito a polémica, a Asociación Ecoloxista e
Cultural de Terra de Montes “Verbo Xido”, fixo público un manifesto-denuncia sobre a situación,
procurando enmarcala na ferida
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Dionisio Pereira
‘Puxen en letra o que
por baixo me contou moita xente’
Declárase emocionado coa maré de mensaxes de solidariedade e quere que conste o seu agradecement a todos eles. No fondo da denuncia presentada, cun acto de
conciliación previo a unha demanda civil, o historiador Dionisio Pereira, cree que
hai unha reacción da dereita extrema, “é un fenómeno moi habitual nos pequenos
concellos rurais do interior do país onde nunca se deslexitimou o franquismo”.

cubrir aos informantes e non pro- Verbo Xido ou porque parte da
poboación sinte a necesidade de
vocar conflitos xurídicos.
En certo sentido cuestióna- recuperar ese Cerdedo democrátise a utilización da memoria co, rebelde, no que houbo un
oral e a responsabilidade dun agrarismo socialista e anarquista
investigador de discernir sobre nos anos 30 de importancia, con
a validez das testemuñas non moitos canteiros que loitaron polos seus dereitos. Recuperar ese
documentais?
É moi delicado e opinábel. Cerdedo liberal, democrático atoCentrándonos na represión mortal pa resistencias na parte máis escuhai actos como os consellos de gue- ra da sociedade cerdedense. Desrra no que todo fica documentado de hai un tempo vívense circunspor escrito e desque se abriron os tancias preocupantes. Hai ano e
arquivos militares estamos traba- medio, cando o novo alcalde tollando moito neles. Despois están mou posesión, houbo unha homeaquelas situacións nas que algún ti- naxe a todos os concelleiros da
po de institución armada –sexa transición, incluído un antigo alGarda Civil ou Exército– intervén e calde franquista. Varios concelleidá lugar a causas. Onde é moi difí- ros socialistas e do BNG negámocil que fiquen documento é nos pri- nos a recibir esa insignia porque
meiros momentos de confusión ab- un alcalde franquista non é un resoluta e nos que interviron unica- ferente democrático. Na miña etamente civís. Iso sucedeu nos pase- pa de concelleiro aprobouse unha
os do 11 de agosto de 1936, cando proposta que fixen de erguer un
matan a tres persoas de Cerdedo e monumento a todas as vítimas da
dúas de Soutelo de Montes e o 12 guerra civil, todas, e aínda sendo
de agosto onde constan de entrada un acordo municipal taxativo aínoutros dous mortos. Cónstanos que da non se fixo. Cando máis adianinterveñen cívicos de Vítor Lis te Verbo Xido decidiu facer un
Quibén e falanxistas cerdedenses. monumento a dous canteiros paQue saibamos a Garda Civil só seados o 12 de agosto de 1936 en
aparece levantando os cadáveres. Pedre, o mesmo día houbo un inCando interveñen civís en execu- cendio provocado a mantenta para
cións paralegais, roubos, malleiras destruír o monumento, e igualmente seguimos
e humillacións vai
adiante cos actos.
ser dificilísimo que
Unha
semana
haxa fontes docuabendo que
despois apareceu
mentais. Daquela
esnafrado por un
un ten que decidir.
grupo de fascistas
Pódese discutir se é en poucos anos
que ben coñecerigoroso ou conve- xa non haberá
mos. Outro evenniente pero sabento: cando a filla
do que en poucos informantes,
do mestre repreanos xa non haberá
saliado Francisco
informantes. Debe- debemos calar,
Buela declarou no
mos calar, manter a
manter
a
impunidade
Faro de Vigo, liimpunidade ou dar
bremente, que a
un paso adiante? ou dar un paso
seu pai foino busElixín isto último
adiante?”
car un dos que
porque quería poagora está impliñer en alto o que
cado nesta instanpor baixo me concia e un garda citou moita xente,
vil, as presións
uns con entrevistas
que houbo non se
en forma outros
con máis informalidade. Quixen ta- poden contar e mesmo se chamou
mén dar satisfacción a quen levaba ao xornal desde o concello, con
maneiras autoritarias, para que se
cincuenta anos calada.
Sobre ningún destes delitos rectificase destacadamente. En
hai posibilidade de encausa- abril de 2006 o BNG pediu a retimento ou investigación xudicial rada dunha placa ao alcalde Mapor prescrición ou por amnis- nuel Gutiérrez Torres, e sorpresitía. A orientación tampouco foi vamente todos os grupos o apoiaron, pero a campaña que fixo a faa búsqueda dos represores.
Non podo controlar o que se milia conseguiu evitalo e que o PP
escrebe, pero sei que pouco me- en decembro de 2006 revocase
nos que algún medio presentoume aquel acordo. Este repregue do PP
como cazafalanxistas cando non é fronte á dereita máis escura de
así. O apartado onde aparecen os Cerdedo está detrás destas denunpresuntos implicados apenas é un- cias xudiciais.
Coñécense poucos casos reha referencia mínima no conxunto
do traballo, que é unha achega de centes de persecución dun hisinvestigación local aberta para toriador por investigar.
Téñenme contado casos polo
que outros continúen. En absoluto
tivo arelas de ser esta cuestión po- estado español adiante, e tamén a
lémica o cerne daquel traballo nin obriga da retirada da páxina web
dentro do meu afán de investiga- dun exiliado do Grobe en Francia
dor lle dou especial relevancia nin onde se contaban en primeira persoa actividades represivas dun gruquero xogar ese papel.
Para situar mellor o con- po de veciños. Tamén sei de histotexto no que se desenvolve esta riadores ameazados por entornos
denuncia hai que lembrar que, de familiares se continúan a exercando se inaugurou un monu- cer a súa liberdade de expresión.
Todo isto hai que encaixalo
mento aos represaliados, ao
na presión contra a revisión
pouco foi destruído.
Hai unha situación preocupan- histórica do franquismo?
Hai unha tentativa de amete, que sinalou nunha nota o grupo
local do BNG. Falo de Cerdedo drentamento e xeral e un ataque
pero pode ser caso da grande aos que queremos demostrar que a
maioría dos concellos rurais do recuperación da memoria histórica
interior de Galiza, nos que nin- non só é unha necesidade de saldar
guén vai escribir a súa historia. Alí o pasado, tamén é unha ferramennunca foi deslexitimado o fran- ta para construír un mundo mellor
quismo e mercé ás actividades de e iso é o que lles preocupa.♦

‘S

PA C O VILABARR O S

Leva moitos anos traballando
en múltiples investigacións e
tamén na recuperación da memoria histórica en Cerdedo.
Que motiva esta denuncia que
agora se sustancia nun acto
previo de conciliación?
Cando fomos vivir hai quince
anos a Cerdedo xa me falaron da
familia do que foi alcalde nos anos
cincuenta durante un longo período. Pero Manuel Gutiérrez tamén
foi xefe local de Falanxe durante a
guerra e xuíz municipal a finais
dos corenta. Non embargante eu
nunca centrei o meu traballo de investigación nel. Hai tres ou catro

anos empecei a facer entrevistas
con xente significativa e coincidindo coa creación da asociación
cultural e ecoloxista Verbo Xido
unha das actividades centrouse na
recuperación da memoria histórica. Os dous traballos que motivan
esta situación foron realizados
cando se me pide unha colaboración no Congreso de Memoria
Histórica de Narón, na que reunín
todos os materiais que tiña realizado, con fontes orais e hemerográficas. Sen ser o centro do investigado ten un bloque sobre a represión
en Cerdedo. En 2006, co gallo do
Ano da Memoria, decidimos sacar

un libro sobre a República e a represión en Cerdedo, que era unha
ampliación da recopilación presentada en Narón, con máis información e xa co relato dos feitos represivos máis importantes, singularmente os paseos que se produciron o 11 e o 12 de agosto de
1936. Conservouse a información,
pero redactouse con máis reserva:
“persoas presuntamente relacionadas” ou falando de “diversas formas de represión”. O cambio de
formato foi máis medido porque a
distribución daquelas actas non tería repercusión local pero o libro si
ía ser moi coñecido e queríamos
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Cando nos EE UU
falla algo, lembran a
frase xa célebre: É a
economía, imbécil!
Aquí pasa igual coa
TV G . C ando alguén a
critica, desde a canle
televisiva responden
defendendo a
Superpiñeiro ou a
G aioso ou aos
Tonechos. E acuden a
ese discurso, por outra
parte atinado, de que
a TV G ten que ser
diversa e para todos.
M ais, o que falla non
é iso. Son os
informativos, imbécil!
Un candidato
conserva dor británico
vén de ser acusa do
de fumar porros na
mocid a de. Por sorte
na Esp aña católica os
candid atos non teñen
que d ar explicacións
sobre os porros
consumidos (con ou
sen fume), nin sobre
as borracheiras
a g arra d as, nin temen
a denuncia d algunha
ex amante, p a g a d a
polo p artido opositor.
Será debido a que o
catolicismo é máis
hipócrita , pero
algunha vantaxe
ha bía de ter.
Noticia: O utra
bomb a nun merca do
de Ba gd a d. Pero
aínd a qued an
merca dos en
Bagdad?

Autorretrato e, á dereita, Campo de concentración.

Lembranza de Uxío Souto,
un artista descoñecido
MIGUEL MARTÍNEZ

Hai máis de 16 anos que Uxío Souto morreu en México. Desafortunadamente, o seu país, Galiza
non honrou como merecía este artista que fixo fama en América grazas á súas figuras e cadros.

U

xío Souto Campos naceu o 9 de xullo
de 1905 en Cuntis e faleceu na Cidade de México o 28 de novembro de
1990. Dende moi novo amosou unhas calidades innatas como creador, tallando e esculpindo todo canto pasaba polas súas mans,
destacando sobre todo na talla de madeira, e
unha vez finalizados os estudos correspondentes na Escola de Artes e Oficios de Compostela, adicouse fundamentalmente á obra
relixiosa que aínda hoxe está presente en
igrexas da súa comarca e doutras zonas de
Galiza e do resto do estado. Mais non só traballou o escultor en imaxinaría senón que xa
entre os anos 1920 e 1936 deixou patente que
era capaz de levar a cabo pezas laicas como
Que volva! e Adversidade e morte aínda que
é preciso subliñar que destes anos perdéronse moitas pezas, moitas delas cando menos
ilocalizábeis.
No 1939, ao igual que tantos outros, tivo
que abandonar o estado en dirección a Francia, onde é recluído, realizando alí unha serie
de augatintas como: Cruce dos Pireneos,
Campo de concentración en Francia, Noite
no campo de concentración e Véspera no
campo de concentración. Unha vez libre,
emprende a viaxe a México, onde se radicaría definitivamente, sendo alí onde produciría a maior parte da súa obra, sobre todo a escultura, abandonando esencialmente a temá-

Rui Zink, escritor
portugués,
en L a Voz de G alicia :
“ A única literatura
que salva é a
literatura médica”.

‘N

Cartas

Municipais en Vigo
“A xente non goz a
verd a deiramente do
ta b aco até que
come z a a crer que lle
fai d ano” ( W illiam
Faulkner, G a m bito de
caballo).

tica relixiosa, sendo no país azteca onde em- tras nacións do seu contorno. Unha figura
prende un corpus civil que practicamente o coma a de Souto non merece estar secuestraacompañará até a súa morte.
do coma se dun fetiche se trataÉ de subliñar que Uxío Souto
se, polo que cómpre emprender
leva a cabo no seu país de adopaccións encamiñadas a espallar
a mocidade o seu labor a exposicións itineción unha serie considerábel de
maternidade, nus e outras pezas
rantes, préstamos, bienais e un
adicouse
que moitos críticos consideran sulongo etcétera que permita que
blimes, e que case sempre repre- fundamentalme este artista alcance a dimensión
sentan figuras de indias, cun trazo
que merece.
verdadeiramente maxistral. PódeSouto era un polifacético no
nte á obra
se afirmar sen temor a trabucarse
tocante á arte e en México derelixiosa que mostrou con creces que o seu
que estamos diante dun creador
dotado dunhas características que
quefacer entroncaba perfectao convirten nun artista impoñente aínda hoxe está mente na mellor arte do país
e sobre todo a madeira cobrada
norteamericano. A familia Soupresente en
nas súas mans unha vida especial,
to Aliseda, depositaria de moiigrexas
da
súa
cun trazo marabilloso, rexo, que
tas das súas obras, debería amopermite afirmar que o de Cuntis
sarse máis aberta á hora de cecomarca e
entrou na historia artística pola
der os seus fondos ao coñeceporta grande. Desafortunadamenmento xeral.
doutras
zonas
te, a súa figura segue sendo desSó consta unha homenaxe
coñecida excepto para eruditos e de Galiza e do que se realizou en Galiza no
o groso da poboación galega ig1993. Por desgraza, non serviu
nora totalmente calquera trazo resto do estado” para nada. Sería óptimo que as
del, sendo moi triste que nos cenautoridades culturais do noso
tros de ensino, museos, colecpaís reivindicasen esta figura e a
cións privadas a obra permaneza
puxesen á altura que merece.
aínda no anonimato.
Nunca é tarde para un país loitar
Xa se sabe que a nosa cultura está polo por recuperar a memoria e o esforzo dos seus
chan, e é unha mágoa a comparanza con ou- mellores homes. Uxío Souto ben o merece.♦

Segundo manifesta Horácio Vixande no número 1.255 d’A Nosa Terra, os medios de comunicación teñen decidido para as
próximas elecións en Vigo o seu
apoio aos candidatos dos partidos estatais.
O Faro de Vigo apoia a Abel
Caballero sen descoidar a Corina Porro. O Atlántico aposta
por Corina Porro. A Voz de Galicia promove a Abel Caballero,
que tamén conta co apoio de
TeleVigo.
A esta unanimidade de silenciar o BNG se suma a propia A
Nosa Terra que, como se pode
comprobar na páxina 8 do nº
1.255, adica todo a información

a facer propaganda do PSOE e o
PP como se os nacionalistas non
concorrésemos ás eleccións.♦
F. XABIER ALONSO
(VIGO)

O AVE a Vigo
Hai uns días comentábame un
concelleiro de Vigo que nesta cidade cando todos nos poñemos
de acordo en algo hai razóns para preocuparse moi seriamente.
E non estaría de máis, se non fose porque nesas situacións es un
verdadeiro alieníxena se por algunha razón lle pos algunha pega á causa común.
Isto vén a conto pola última
gran cruzada organizada ao re-

dor da chegada do AVE á cidade.
Segundo os voceiros da causa é
imprescindíbel chegar 20 minutos antes a Madrid porque a maré humana que diariamente vai a
Madrid a facer negocios non pode permitir estar tempo de máis

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

sentada no tren. Os negocios poden ir ao garete.
Dá igual se eses 20 minutos
hipotecan os investimentos do
Estado en materia de camiños de
ferro por máis de 10 anos.
Dá igual que o meu amigo
Xavier, que cada fin de semana
ten que viaxar a Ferrol a coidar
dos seus pais, pase no tren máis
de seis horas.
Dá igual que os viaxeiros que
teñen que ir en tren ao Porto (a
unha hora en automóbil respectando todos os sinais) semellan
ofrecidos a non sei que santo, dada a tortura que supón estar tres
horas metido nun vagón do século XIX.
Dá igual que as miñas fillas,
Xiana e Andrea, cando teñen que
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A

lfonso de Fonseca está pensativo no
medio do claustro. Inmóbil olla pasar,
día tras día, ducias de estudantes. Imposíbel de contabilizar cantas materias son repasadas cada día na Biblioteca Xeral de Compostela. Mesas repletas de bolis, subraiadores,
apuntamentos, fotocopias, dicionarios, libros.
É plena época de exames e pódese topar o
mesmo panorama todos os días. Os de sol e os
de choiva, de día e de noite, até que chega o
día do exame, o día fatal, ou o liberador, dependendo, no que se acaban as horas sentados
nas mesas pensando en que andará metida a
xente por aí fóra e nas mil cousas que poderías estar facendo se non tiveses que estudar
É o centro da Universidade, miles de historias cubertas por eses muros de pedra. E é
precisamente toda esa historia a que lle cae
enriba. A Xeral é vella, pero tamén está vella
e polo que se ve os cartos da Universidade son
para calquera outra cousa menos para arranxar
o edificio que lle deu razón de ser. Nos primeiros días de febreiro, durante o encerro dos
estudantes na Xeral, dende o Franco, á altura
do Dakar, podíanse ver luces dentro da biblioteca e carteis colgados dela. Un afirmaba, contundente: “Véndese. Razón: Senén Barro”.
■

RECORTE DE HORARIOS

Neste ano, en época de exames, o Consello da
Universidade decidiu que a situación anterior
debía cambiar en parte. Sanear gastos chámanlle, así que o Consello de Dirección da Universidade decidiu pechar a Xeral as fins de semana e a partir das nove e media o resto da semana. Seguros da súa medida, xustificárona
asegurando que as prazas son suficientes e que
xa abrían dúas bibliotecas, Concepción Arenal
e a da facultade de Económicas, bibliotecas
que xa abrían antes deste recorte. Segundo datos da USC, no período 2005/2006 había 35,
745 alumnos matriculados na universidade.
Durante o período de estudos ofrecíanse normalmente 1.600 postos de estudo. Agora hai
1.300. E baixando. Isto quedaría aí e non pasaría nada. Pero ocorreu o inesperado.

A USC pecha Fonseca
XELA CUÑARRO

O Consello de Dirección da USC decide recortar os horarios
das bibliotecas e recibe a cambio as protestas dos estudantes.
da Xeral) e a que non reunía os fondos dos ra conseguir que se volva ao horario anterior
que si dispón a Xeral. Por isto uns cen estu- de cara aos exames de xuño, así como a que
dantes pecháronse na biblioteca Xeral na fin se realicen melloras dentro da biblioteca. Actualmente a USC estuda se é
de semana do 2 ao 5 de febreiro
máis rendíbel manter a Xeral
para seguir coas reclamacións
aberta ou habilitar outra biblioanteriores
ns
teca dentro da zona vella cunha
Todas estas protestas provocen
estudantes
oferta de prazas similares e co
caron que o xerente da USC e vamaterial de estudo que se pode
rios vicerrectores acudisen en vapecháronse
atopar dentro da Xeral.
rias ocasións á biblioteca, menA USC mantén que o recortres os alumnos permanecían
na
Biblioteca
te de horarios na Xeral se debe
nesta, unha vez pasada a hora do
ao custo económico, así coma
peche, para “aconsellalos” sobre
Xeral
ás súas estatísticas, que afirman
a idoneidade de abandonar esta
na fin
que o índice de ocupación de biprotesta, e coa ameaza de poñer
bliotecas non chega ao 80% poen coñecemento da policía a súa
de
semana
las noites.
decisión de estar no edificio unha
Xustificaron a súa decisión
vez sobrepasada a hora do peche,
do 2 ao 5
alegando, xunto coas anteriores
denuncia que efectivamente lede
febreiro”
razóns, que a meirande parte de
varon a cabo o día 7 de febreiro.
postos cubertos débense a que
Os estudantes decidiron, ante eshai xente que os reserva para os
ta ameaza, acudir ao Valedor do
amigos, e que a maior parte do
Estudante para informarse dos
seus dereitos e das posíbeis repercusións das día non hai ninguén neles, pero isto só é unha
media verdade. A maioría dos estudantes cosúas protestas.
ñece a situación e sabe que ou te levantas ás
nove e te pos nunha cola ou non colles un sitio
■ E EN XUÑO?
para estudar. E ante isto ¿que ten de grave que
O que comezou como a protesta duns poucos se reivindiquen postos de estudo?
E, ante todo, non en calquera biblioteca
converteuse nunha realidade, que aseguran os
estudantes non vai cambiar aínda que acabe a podes saber que hora é porque escoitas a Beépoca de exames. Continúan as protestas pa- renguela. Só na Xeral.♦

‘U

Xosé Lois

■ A MOBILIZACIÓN

A decisión de reducir os horarios da Xeral foi
tomada nas vacacións de Nadal e chegoulles
de sopresa aos estudantes ao voltaren. O primeiro paso que estes deron foi preguntar que
pasaba, para iso multiplicáronse os correos
electrónicos en cadea ao reitor, ao xerente e
aos diversos vicerreitores para pedir explicacións polo peche. Os estudantes, ao non considerar estas o suficientemente convincentes,
decidiron reclamar que a Xeral voltase aos
seus antigos horarios.
Como primeira protesta, os estudantes
comezaron por quedar na biblioteca a partir
das nove e media, hora do peche. Debido a
esta actuación, dende a USC abriuse a biblioteca da faculdade de Filosofía, oferta
que os estudantes que levaban a cabo as demandas non acataron, debido a que ten un
número menor de prazas (96 fronte aos 349

Correo electrónico: info@anosaterra.com

viaxar a Barcelona cada verán,
para logo coller un barco que as
leve a Menorca para traballar na
hostalaría e, así, poder axudar a
pagar os seus estudos o resto do
ano, embarcan nun tren que non
sei como catalogalo; soamente
dicir que a súa nai cando chegamos á casa, despois de deixar as
fillas nas mans da sorte, lle pon
unha candea a San Bieitiño, que
din que é moi milagreiro.
Dá igual que, aínda a estas
alturas, non saibamos como van
entrar todas as mercadorías do
porto seco de Salvaterra, sen
asistir a unha espectacular caravana de camións. Hoxendía calquera empresa que queira mandar mercadorías por tren dende
Guixar ao resto de Galiza ou Eu-

ropa, que se vaia poñendo á cola
porque poden pasar semanas ou
meses antes de que as súas cousas saian de Vigo.

Na actualidade, o movemento de persoas entre Vigo e Pontevedra; Santiago e Vigo; Vigo e
Porriño, Ponteareas, Salceda ou

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.

As Neves é inxente. A ponte de
Rande está colapsada a cotío; a
avenida de Madrid, a autoestrada
ou a avenida Antonio Palacios
son unha penitencia; aos estudantes que teñen que trasladarse
semanalmente a Santiago dálles
tempo a preparar oposicións. Alguén escoitou protestar a alcaldesa de Vigo ou a clase empresarial por esta situación? Perdón,
aos empresarios si. Nun alarde
de imaxinacion e sentido ambiental propoñen facer unha ponte (de peaxe, por suposto) entre
Alcabre e o Morrazo, outra entre
o Morrazo e Vilagarcía e así salto a salto, peaxe a peaxe.♦
XOSÉ SÁNCHEZ
(VIGO)

Na pantalla p asan
os video-clips. Un
atrás doutro. As
imaxes frustran, con
algunhas excepcións.
C ase sempre é mellor
a canción máis
elemental que o
video-clip
correspondente. A
canción pode ser
algo cursi,
prob a belmente
tópica , pero
transmite, levemente,
o sentimento
busca do: o amor. O
video-clip a penas
transmite cousa . Por
que a lingua d a
imaxe segue tan
atrasada?
No Faro unha
fotografía de portada
coa protesta pola
muller asasinada en
Meaño. Lóxicos os
rostros de dor e rabia.
As mulleres levan uns
carteis: “M áis castigo
para os asasinos”,
“ Q ueremos ver a súa
cara”. O primeiro
cartel parece indicar
que o Código Penal é
brando. O segundo
soa, con perdón, un
pouco macarra.
Comprensíbel? Si.
M ais, como dicía
Reixa, esta mos en
guerra, pero hai que
reflexionar. A man que
escribiu os carteis
probabelmente era
progresista. Lembra,
non embargante, a
frase, o mesmo día, de
Raxoi sobre De Juana:
“Se de min
dependese, cumpriría
a pena enteira”. Por
se fose pouca a
coincidencia, na
sección de
internacional fálase da
protesta en Alemaña
pola próxima
liberación dunha
terrorista que acaba
de cumprir a súa
condena de 24 anos.
Q ue significa todo
isto. Pois que moita
xente pensa como
Bush: O s problemas
solucionarianse
construíndo máis
cárceres. Pero non é
certo. Construíronas e
non disminuiron os
delitos.♦
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O franquismo
contra Erasmo
e contra
a Enciclopedia
Miguel Ángel Aguilar lembra, en El País (13 de febreiro), algunhas das posicións
teóricas do primeiro franquismo. “En decembro de
1936 Ernesto Giménez Caballero sinalaba a Erasmo
como inimigo a bater. En
maio de 1939 o cardeal primado Isidro Gomá, ao recibir a espada de Franco na
Igrexa de Santa Bárbara, atribuíalle a virtude de ter rematado para sempre en España
co pensamento de Kant. O
propio xeneralísimo arengaba a oficialidade do exército
ao día seguinte no Banco de
España marcándolles como
nova meta a de desterrar até
os derradeiros vestixios do
fatal espírito da Enciclopedia”.♦

Piden que
se lle faga fronte
ao ‘golpe
de Estado’
Javier Pérez Royo analiza,
en El País (10 de febreiro), a
recusación do maxistrado Pérez Tremps, nun artigo que
titula “Golpe de Estado”. O
comentarista sinala que o
proceso de lexitimación democrática do Estatut (que inclúe negociacións, votación
nos parlamentos e referendo)
pretende ser crebado polo PP
“non coa interposición do recurso de inconstitucionalidade, senón coa manobra que
puxo en marcha para tentar
mutilar o Tribunal Constitucional, coa finalidade de que
o recurso poida prosperar.
Non estamos ante unha operación xurídica, senón ante
unha operación política que
se asemella a un golpe de Estado”. Pérez Royo engade:
“Crebar a vontade democraticamente constituída na formación do bloque da constitucionalidade. Ao prezo que
seña. Iso é o que significa a
recusación de Pablo Pérez
Tremps, que xustamente por
iso se instrumentou a través
dunha campaña sen precedentes a través de diversos
medios de comunicación. No
incidente de recusación seguiuse unha estratexia golpista. Non foi unha operación
xurídica, senón unha operación política antidemocrática, de creba da lexitimación
democrática na creación do
dereito. Este é o problema co
que temos que enfrontarnos.
Ou se dá por bo o golpe de
Estado e se acepta que a través dunha turbia manobra e
cun Tribunal Constitucional
mutilado pódese crebar a

vontade democraticamente
constituída mediante a negociación entre o Parlamento de
Cataluña e as Cortes Xerais,
vontade refrendada polos cidadáns en referendo, ou se fai
fronte ao golpe de Estado,
restaurando a legalidade e
constituíndo un Tribunal
Constitucional non mutilado
que resolva como o principio
de lexitimación democrática
do Estado esixe”.♦

Un falanxista,
membro do
Constitucional e
non recusado
Antoni Puigverd comenta,
en La Vanguardia (9 de febreiro), a recusación por parte do Tribunal Constitucional
do maxistrado Pérez Tremps
no caso que examinará o Estatut catalán. E pon esta recusación en relación coa presenza, nese mesmo tribunal, sen
ningún tipo de recusación, do
maxistrado Roberto García
Calvo. “Que un xefe provincial do Movemento, como foi
este maxistrado, forme parte
do Tribunal Constitucional é
unha demostración do valor
precioso do pacto da transición (...). Mais produce estupor no observador inxenuo
comprobar que, mentres ninguén dubida do maxistrado
García Calvo, o propio maxistrado Calvo, xunto co resto
dos que votaron a recusación
de Pablo Pérez Tremps, dubide da obxectividade dun xurista que sempre foi independente e cuxos artigos interesan a institucións de toda cor
precisamente polo seu valor
estritamente xurídico (...).
Cal ten que ser, entón, o paso
seguinte dos que prevén o fracaso do Estatut? Volver cambiar a baralla? Desenterrar,
quizais, a historia daquel mozo Javier Verdejo que morreu acribillado en 1976 pola
Garda Civil en Almería, sendo gobernador civil o actual
maxistrado García Calvo, que
non quixo investigar os feitos?”.♦

¿Un
autoatentado
para xustificar
a invasión
de Irán?
O poeta e comentarista Juan
Gelman escribe no xornal arxentino Página 12 (11 de febreiro) sobre as últimas acusacións de Zbigniew Brzezinski que cualifica de
“Bomba política”. A bomba
púxoa, di Gelman, “nada menos que Zbigniew Brzezinski, ex asesor de seguridade
nacional de Jimmy Carter e

Pablo Pérez Tremps en xuño do 2004 tras prometer o seu cargo no Constitucional.
El País, sá b a do 1 0 de febreiro do 2 0 0 7

ex copresidente do grupo que
aconsellaba a Bush pai na
materia, durante a audiencia
pública do Comité de Relacións Exteriores do Senado
estadounidense que tivo lugar o 10 de febreiro pasado”.
O ex asesor cualificou a guerra en Irak de “calamidade
histórica, estratéxica e moral”. “Lémbrese, avisa Gelman, que Z.B. foi o impulsor
da axuda norteamericana aos
talibáns cando estes eran
oposición do goberno afgano
pro URSS e provocou así a
invasión soviética dese desventurado país. Cumpriu fazañas maiores. Nacido en
Varsovia en 1928, Brzezinski

deseñou hai xa dez anos a estratexia que W. Bush tenta
aplicar en Medio Oriente: o
control da produción enerxética da rexión e o dominio
imperial do mundo. Brzezinski estableceuno con todas
as letras no seu libro The
Grand Chessboard - American Primacy and its Strategic
Imperatives (Basic Books,
Nova York 1997). Agora non
está conforme”. Z.B. dixo tamén na audiencia do Senado
que “con base en presuncións
falsas (a guerra) está a socavar a lexitimidade mundial
dos EE UU. As mortes colaterais de civís e certos abusos
embazan as súas credenciais

Helicóptero do exército dos EE UU abatido o mércores 7 de febreiro no Iraq, o quinto perdido en tres semanas.
L a Vanguardia , xoves 8 de febreiro do 2 0 0 7

morais. Impulsada por principios maniqueos e unha desmesura imperial, está a intensificar a inestabilidade rexional”. Estas declaracións, segundo Gelman, “non podían
caer en peor momento para a
Casa Branca. Pese a que a
maioría da opinión pública
estadounidense quere o regreso das tropas, W. Bush comezou a enviar máis efectivos ao país invadido e ocupado e propón un orzamento
militar de 623.000 millóns de
dólares para o exercicio
2007/08, o máis grande nunca aprobado desde a Segunda
Guerra Mundial”. Z.B., referencia Gelman, non se detivo aí e sinalou a intención de
Washington de atacar Irán:
“Argumentar que os EE UU
xa están en guerra na rexión
contra a ameaza islámica
máis ampla, con epicentro en
Irán, é promover unha autoprofecía”. Gelman lembra
que “isto empezou así: o 31
de xaneiro deste ano pechouse o cuadrimestre máis mortífero de toda a guerra para os
ocupantes estadounidenses,
derrubáronlles seis helicópteros en dúas semanas e
abundan desde aquelas as
declaracións de militares
anónimos que atribúen eses
feitos á tecnoloxía moderna
que Teherán lles estaría fornecendo aos insurxentes.
Non parece críbel que o goberno xiíta iraní esteña a
axudar a resistencia sunnita,
para non falar da prolongada
guerra que Saddam Hussein
levou contra Irán (1980-88)
coa asistencia militar dos EE
UU. Ocorre que os estrategas da Casa Branca esqueceron unha vella lección: só a
infantería garante a ocupación dun país, os bombardeos da forza aérea non abondan nin aínda hoxe, e as tropas estadounidenses comezaron a mergullarse nunha
guerra urbana. As súas baixas medran e non farán máis
que medrar no futuro”. Z.B.
foi máis lonxe aínda na audiencia senatorial. Gelman
cita que describiu “un escenario plausíbel para un choque militar con Irán: abondaría con que o goberno iraquí
non cumprise as súas metas,
ao que seguirían acusacións
sobre a responsabilidade iraní en tal fracaso, logo algunha provocación no Irak ou
un acto terrorista nos EE UU
do que se culparía a Irán, e
isto culminaría cunha acción
militar norteamericana defensiva, contra Irán que fundiría a uns EE UU solitarios
nun pesadelo cada vez máis
grande e fondo, eventualmente en Irak, Irán Afganistán e Pakistán”. É a primeira
vez, apunta Gelman, que un
connotado membro do establishment estadounidense
suxire a posibilidade dun autoatentado en territorio dos
EE UU para xustificar unha
guerra contra Irán, casus belli ao que se ten recorrido
bastante na historia”.♦
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Un pouco
mellor
X.L. FRANCO GRANDE

C

oa resolución do Tribunal Supremo coñecida o
11 de febreiro, o caso
De Juana Chaos púxose un
pouco mellor. Como
suxeriron algúns maxistrados
pero non prosperou o seu parecer, tiña que ser absolto.
Ningunha opinión pode ser
sometida a control –isto é, a
censura. Sen dúbida que
pesou moito o feito de que as
opinións viñesen de quen
viñan. Unha certa racionalidade puxo o Tribunal Supremo
nun caso que deu unha imaxe
ben triste deste país.
Nunca pensei que
agochase tanta irracionalidade nos seus cidadáns. Tan
axiña como se coñeceu o
fallo do Supremo, certo
xornal que se ten por moi
progre pediulles parecer aos
seus lectores, que tamén se
teñen por tal. Producía
arrepío, non só o número de
vociferantes –maioría absoluta–, senón tamén, e moi especialmente, o contido dos xuízos, dunha visceralidade e
dun primitivismo certamente
animal. Distamos moito de
ser un país democrático.
As expresións “Que
vergonza”, “Un escándalo”,
“Pena de morte xa!”,
abrollaban na maioría dos
textos. E “xuízos” tan
brillantes como “De Juana es
un criminal y seguirá matando”, “a la cárcel de por
vida”, ou que se “cree una
ley para meterles una estaca
astillada por el culo a los terroristas”, cos que unha e
outra vez se botaba fóra algo
fétido, insán e primario. Ou
quizais unha ferocidade
impropia diso que se chama
un país civilizado.
Por un raro resorte mental,
os correspondentes esqueceran
que non se estaba xulgando
máis crime ca uns artigos
publicados nun xornal. Non é
que non o soubesen, que o sabían; pero algo lles impediu
ver a realidade, como o touro
bravo que escorna contra aquilo que o cega. Un país así é
perigoso. Porque o país enteiro é así: unha cegueira
especial impídelle ver a realidade, e, ademais, non quere
que se fale doutra cousa
distinta do que cada un ve. Estraña e perigosa cegueira.
E nada lle importa escornarse contra a realidade,
como no caso da opa de Gas
Natural: non aos cataláns que
nos queren dominar; escornemos contra eles aínda que veñan os alemáns –ou quizais
mañá Vladimir Putin, como
xa moi ben suxeriu alguén. O
que verdadeiramente ocorre é
que o país, hoxe, é
esencialmente reaccionario.
E non só a dereita. É reaccionaria a sociedade española
toda. Unha vez máis, calquera esforzo de modernización
será visto con medo e
vixiado, polo menos.♦

Incerteza sobre o apoio do goberno central ao proxecto

Blanco negociará directamente
en Bruxelas sobre o estaleiro de Fene
A. EIRÉ
Os tres partidos presentes no
parlamento apoian que o conselleiro de Industria, Fernando
Blanco, negocie directamente
coa UE o futuro do estaleiro
de Fene. O que non está claro
é o apoio que lle vai prestar o
goberno central, que, aínda
que non o diga, séguese opoñendo ao proxecto galego.
Mentres tanto, a Vicepresidencia demándalle ao ministro de
Administracións Públicas, Jordi Sevilla, o acordo subscrito
pola SEPI e a UE no 2005.
Desde o BNG están dispostos a
ir até o final coa proposta de
Barreras e as caixas galegas para construír barcos civís no antigo estaleiro de Astano. Ante a
negativa da SEPI a aceptar o
plano que lle presentou o conselleiro de Industria, Fernando
Blanco, os nacionalistas tomaron a decisión de negociar directamente con Bruxelas.
Esta decisión tivo o apoio
unánime dos tres grupos parlamentarios da cámara galega, que
mesmo enviarán os seus responsábeis de Economía a Bruxelas
acompañando o conselleiro.
Os nacionalistas semella que
non acreditan moito no apoio que
lles vai proporcionar o goberno
central. Así, o vicepresidente Anxo Quintana pediulle a Madrid
“que nos deixen ser nós mesmos;
xa estamos cansos de pedirlle ao
Estado español e xa non queremos pedirlle máis. Queremos que
nos deixe en paz neste asunto e
que nos deixe traballar”.
Pero a Vicepresidencia vai
máis alá e demándalle nunha
carta ao ministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla,
o expediente completo do acordo tomado no 2005 entre a SEPI, a UE e os sindicatos para
deixar fóra o estaleiro de Fene
da construción naval civil.
Na carta indícaselle ao ministro Sevilla que nestas últimas
semanas se foron ofrecendo versións “diferentes e contraditorias” sobre o citado acordo. A
primeira versión referíase expresamente á prohibición de
construír barcos civís en Fene.
Na segunda xa non se incluía esta prohibición expresa, senón un
acordo verbal entre a Comisión
Europea, a SEPI e os sindicatos.
Acordo que foi negado tanto pola Comisión como por algún dos
sindicatos participantes.
Na terceira versión, a SEPI
aludía á existencia desa cláusula de prohibición pero manifestando que non se fixo pública
por afectarlle á construción militar. A Vicepresidencia afirma
que resulta paradoxal “cando a
cláusula se refire unicamente á
construción civil”.
Vicepresidencia transmítelle tamén ao ministro Sevilla
que este suposto acordo, a dife-
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Fernando Blanco, conselleiro de Industria.

renza doutros coa UE que tiveron mesmo trámite parlamentario, “estivo sempre marcado pola opacidade e a falta de transparencia, de xeito que se nos foron transmitindo sempre versións confusas e contraditorias,
aparentemente construídas a
mantenta para limitar ou impedir calquera solución que se
puidese pór en marcha para impulsar o sector naval galego.
A Vicepresidencia xa lle demandara oficialmente o 20 de novembro do 2006 o citado convenio ao Ministerio de Asuntos Exteriores pero non obtivo a contestación desexada, polo que agora
se dirixe ao Ministerio de Administracións Públicas para que “de
xeito oficial” se coñeza o contido
dese acordo “sen segredos, sen
cláusulas opacas e sen letra pequena”, por ser un acordo que lles
afecta de maneira directa “á vida
e a esperanza de moita xente”.
Dúbidas sobre o papel do PSOE
Se o goberno central se nega a
que o galego coñeza mesmo una
cordo que lle afecta directamente, que pensar do seu apoio ao
proxecto presentado pola Xunta
e que agora terá que negociar directamente en Bruxelas?
A maioría dos indicios levan
a afirmar que, aínda que non o
digan, o goberno de Madrid, segue na teima de que Fene non

constrúa barcos civís. Algúns banda, Touriño deu un paso
comentaristas próximos ao atrás e deixou sos os seus socios
PSOE bótanlle toda a culpa ao nacionalistas na batalla. Pola
presidente da SEPI, Enrique outra, están aí os trasacordos do
Martínez Robles, afirmando presidente de Portos de Galicia
que é a decisión dun “tecnócra- e candidato á alcaldía de Ferrol
ta”. Mesmo o PPdeG demanda polo PSOE, Vicente Irisarri,
que sexa destituído.
que pasou de afirmar que se era
Pero podería negarse Robles necesario Portos lle retiraría a
á revisión deste acordo se, en concesión de Perlio á SEPI a
verdade, o presidente José Luis afirmar que se pode instalar nos
Rodríguez Zapatero estiver po- terreos da antiga Astano unhas
lo labor? Todo semella indicar factorías que non sexan de
que Zapatero apoia firmemente construción naval.
a política da SEPI, que non é
Máis preocupante aínda é
outra que a do seu goberno, que que o mesmo Irisarri lle pida
asinou no 2005 os acordos coa explicación ao vicepresidente
UE. Pero é a mesma política Quintana e ao conselleiro Blanque xa puxera en marcha Felipe co “sobre as xestións que van
González na década do 1980 e realizar en Bruxelas”, cunha lelogo seguiu cos gobernos presi- ria final: “prevé algún interlodidos por José María Aznar.
cutor alternativo á comisaria da
A contestaCompetencia,
ción que o presiNeelie Kroes”.
dente español lle
Esta pregundeu ao galego a
ta só pode realior que
pasada semana
zala quen conta
logo da súa en- o parlamentario
con información
trevista na Mon- europeo
previlixiada. Por
cloa
conduce
que sospeita Irimáis a dúbidas Antolín Sánchez
sarri que a comique a reafirmar o
saria non vai reapoio do goberno Presedo xustifica
cibir a delegacentral á proposción galega? Esas
axudas
ao
naval
ta da Xunta: “están desde o gotudarei o proxec- en Alemaña e
berno central poto”. Contestación
ñendo atrancos a
que en linguaxe non apoia
esta entrevista na
diplomática sigvez de facilitar
o
plano
da
Xunta?
nifica máis ou
que a Xunta premenos negarse a
sente o seu prodarlle o apoio.
xecto en BruxeComo non podía
las? De parte de
presentarse Emilio Pérez Touri- quen está tanto o Goberno Zaño cunha negativa directa en Ga- patero coma o PSOE? Por que o
liza, camuflouse a resposta e, paralmentario europeo Antolín
mesmo, se inventou o “proxecto Sánchez Presedo xustifica as
de Estado” para a Cidade da axudas ao naval en Alemaña e
Cultura como fumeiro de leña non apoia o plano da Xunta?
verde. Tan verde que unha semaBernardo Tahoces, deputado
na despois xa quedou en nada. do PP, partido que seguiu a
Hai outros indicios que nos mesma estratexia que agora o
levan tamén a pensar que o con- PSOE, denunciou no parlamenselleiro Blanco non vai ter o to que do único que se trata é
apoio do PSOE e do goberno “discriminar os estaleiros galecentral en Bruxelas. Por unha go a prol dos andaluces”.♦
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Matar pola
autonomía
XOSÉ MANUEL SARILLE

R

Raúl Francés (BNG) actual alcalde e Xosé Barros.

O BNG podería ter a maioría relativa e conservar a alcaldía

Proliferación de listas da dereita
no Porriño
H. VIXANDE
A dereita local do Porriño preséntase dividida ás vindeiras
eleccións municipais e por esta
razón podería levar un severo
revés. O BNG, en troques, tras
catro anos na alcaldía, podería
alcanzar a maioría relativa da
corporación. En total xa se
anunciaron sete candidaturas.
O Partido Popular, os Independentes do Porriño e Cidadáns por
Porriño son as tres forzas nitidamente de dereitas que se presentan ás próximas eleccións municipais nesa vila do Louriña. As
tres teñen distintas posibilidades
de obter representación pero unhas roubaríanse votos ás outras e
o PP perdería a condición de
candidatura máis votada.
Ademais destas tres listas, o
BNG e o PSOE tamén presentarán candidatura. Así mesmo, outros dous partidos, Sociedade
Política Local e Unión do Pobo
Cigano anunciaron a súa intención de concorrer ás municipais.
Terra Galega e O Verdes son outras dúas forzas que tamén poderían participar.
O BNG é a forza que mellor
pode nadar no río revolto da dereita porriñesa. O seu dirixente
Raúl Francés é na actualidade alcalde e conseguiu manterse así
durante os catro anos de mandado a pesar das ameazas de moción de censura da oposición.
Os nacionalistas aproveitarán
a xestión municipal e o descrédito da dereita local para consolidarse na alcaldía e ascender a primeira forza no concello. Durante
os catro anos de goberno de coalición entre BNG e PSOE a oposición impediu a aprobación dun
orzamento municipal, de modo
que O Porriño gobérnase cuns
presupostos de 2002 prorrogados. Isto non representou unha
eiva decisiva para Raúl Francés e
puido levar adiante un programa
político que incluíu a peonalización dunha parte ampla do centro
do concello. Ademais, a incapacidade das forzas conservadoras
para decidir un alcalde por consenso e o incremento das divi-

sións da dereita ao longo destes
catro anos son outro elemento
que desprestixia unha alternativa.
Na actualidade, xunto ao
BNG e o PSOE, no concello están representadas outras dúas forzas: Partido Popular e Independentes de Porriño. As dúas son
conservadoras e non só non se entenderon estes catro anos, senón
que padeceron a perda de tres
concelleiros que se pasaron ao
grupo de non adscritos. Estes tres
edís concorren agora nunha lista
propia: Cidadáns por Porriño.
Raúl Francés foi elixido alcalde hai catro anos a pesar de
contar o BNG só con tres concelleiros. O goberno está apoiado e
participado polos outros dous
concelleiros do PSOE. Os restantes membros da Corporación, até
un total de dezasete, son da oposición. Se o anterior alcalde, Xosé Barros (PP) non foi elixido a
pesar de encabezar a lista máis
votada foi porque non se entendeu co que en tempos fora o seu
segundo, Gonzalo Ordóñez. Ordóñez marchara do PP no mandado anterior e constituíu Independentes do Porriño para tratar de
desaloxar a Barros da alcaldía.
Creou expectativas na dereita local pero quedouse como segunda
forza detrás do PP. Ante a posibilidade de que Barros renovase o
cargo, Ordóñez votou a favor do
nacionalista Raúl Francés pero
non se integrou no goberno. Pensou que o desaloxo de Barros da
alcaldía podía provocar un relevo
no PP local e unha reconfiguración da dereita que implicase que
el quedase á súa fronte. O plan
era que prosperase unha moción
de censura que o nomease rexedor. Mais Barros non cedeu.
Recambio no PP
Tras estes catro anos, Xosé Barros abandona por fin a lista do
PP pero non integra a Ordóñez,
senón que coloca como número
un a un ciclista profesional e ex
concelleiro de Deportes chamado
Manuel Carrera. O recambio representa unha incógnita. Por unha
banda o PP padece o mesmo des-

prestixio que contaxiou toda a dereita local por ser incapaz de solucionar as súas diferenzas internas e pola outra non se sabe até
que punto poderá arrastrar os votos de Barros. O que fora alcalde
do PP durante varios mandados
conseguira en xeral un apoio do
electorado bastante elevado, pero
descoñécese se este procedía da
rede clientelar da dereita ou do tirón popular de Barros. En calquera caso, Barros non se presenta e
a dereita ten desmantelada parte
da súa rede clientelar tras catro
anos na oposición. Por esta razón,
é difícil que o PP consiga manter
os seis concelleiros que obtivo
nas pasadas eleccións –que ademais víronse reducidos a cinco
tras a marcha dun deles ao grupo
dos non adscritos.
Os Independentes do Porriño
de Gonzalo Ordóñez obtiveran
cinco representantes nas últimas
municipais, pero perderon dous
concelleiros ao longo do mandado. Ademais, non conseguiron
que se concretasen as expectativas
xeradas cando se presentaron por
primeira vez. En consecuencia, os
seus votos só poden descender.
A clave da próxima corporación dependerá do número de
concelleiros que perdan tanto o
PP como Independentes do Porriño. Se o PP descende un e IP
dous, entre as dúas forzas non
obterían os nove edís que representan a maioría absoluta e nin
sequera a superación das súas diferenzas permitiría que gobernasen. Cidadáns por Porriño aspira
a roubarlle algúns votos ao PP e
a IP e obter un representante. No
entanto, a política do Porriño hoxe non reclama unha renovación
na dereita e as posibilidades desta forza son moi relativas. Incluso mesmo se conseguise un representante, é difícil que chegase
a un acordo coas outras formacións análogas.
Os beneficiados
O BNG pode ser o gran beneficiado desta situación. En aparencia
parte unha posición difícil porque
só conta con tres concelleiros e só

sería primeira forza se suma seis.
Iso implica dobrar o seu número.
Complicado pero non imposíbel
porque en realidade, hai dous
mandados xa obtivera cinco edís.
Este número reduciuse nas últimas municipais polo arrastre de
votos de Independentes do Porriño, que facían que se albiscase unha alternativa a Barros. Hoxe este
factor non xoga en contra dos nacionalistas, polo que na práctica
sitúanse nunha posición de partida
de cinco concelleiros cunha tendencia de crecemento.
Para que a ecuación saia, é imprescindíbel que os socialistas encabezados outra vez por Iván Vaquero, consigan un concelleiro
máis e que suban de dous a tres.
Tampouco é unha posibilidade remota despois dun mandado no
que a súa xestión foi positiva. Iso
si, pende sobre esta forza o perigo
de perder votos a prol do BNG ao
estar eclipsados por Raúl Francés.
Con respecto á Sociedade
Política Local, que tamén se presenta e que está encabezada polo
músico Carlos Préstamo, trátase
dunha forza que fai bandeira da
despolitización e que non conta
con apoios no tecido social do
Porriño.
Tamén anunciou a súa participación a Unión do Pobo Cigano, que encabezaría Elías Cabrera, quen non pertence a este colectivo. No Porriño hai unha porcentaxe elevada de ciganos. Trátase dun colectivo que debería
contar con representación, mais
parece que Cabrera non está en
condicións reais de presentarse
debido a diferenzas con algúns
veciños da localidade.
Nin Terra Galega nin Os Verdes anunciaron a súa candidatura
pero algúns medios políticos locais contemplan a posibilidade
que se presenten, aínda que non
hai cabida para tanta forza. Mentres os Verdes non teñen opcións,
Terra Galega non ten como estratexia gastar esforzos en concellos nos que non ten implantación a menos que iso implique
sumar votos para as deputacións
provinciais, algo que só acontece
no norte do país.♦

esulta que os 800
mortos, os torturados
de Intxaurrondo, os
que agora levan ortopedias
para continuar a vida, os
nenos que voaron polos aires
nos cuarteis de Aragón e
Madrid, os cidadáns
pacíficos e honrados que
estaban mercando no
Hipercor de Barcelona, os
que podreceron na cadea
anos e anos, os que
soportaron o veciño que lles
cravaba os ollos inxectados
de odio, os que acabaron
enterrados en cal viva, os
que se insultaron até a
extenuación, a colectividade
enteira, que compartiu a
socialización do sufrimento,
fose esta alegre e combativa
ou sórdida como un quilo de
goma dous, todos tiveron que
pasar por ese inferno para
lograr o luminoso obxectivo,
recentemente exposto pola
cúpula abertzale, de acadar
un Estatuto de autonomía
dentro da Constitución
Española, formado por
Navarra e as outras tres
provincias vascas do Estado
Español, xunto cun toque,
para resolver nunha liña,
onde diga que o pobo vasco
pode decidir o que quere
facer co seu futuro, que en
absoluto é igual que falar de
autodeterminación. Que
vergoña.
Que vergoña non a
solución final, que á maior
parte dos vascos lles importa
bastante menos que vivir en
paz e traballar todos os días,
senón deixar semellante
rastro de salvaxismo e de
sangue na tradición vasca,
porque isto tamén é
tradición, non debe
esquecerse. Vaia épica de
merda para marcarse uns
obxectivos que están por
baixo dos propostos no Plano
Ibarretxe, máis ou menos.
No entanto hai que
alegrarse de que chegasen
por fin a unha proposta deste
tipo, sobre todo se
lembramos a altura á que
colocaban as bandeiras da
felicidade nacional. Non hai
tantos anos a proposta
consistía na negociación
directa, sen intermediarios,
entre a ETA e o Exército,
onde non interviña o goberno
español, un ridículo
instrumento secundario da
oligarquía, sometido ao
poder fáctico e principal das
armas. E ían negociar a
independencia e o
socialismo, nada menos.
Xavier Arzalluz conta na
súa biografía que a ETA,
cada vez que rompe ou
fracasa nos diálogos, volve
ao cabo dos anos á mesa de
reunións aceptando xa de
entrada aquel punto que antes
resultaba innegociábel. Até
chegar a onde estamos, un
Estatuto de autonomía polo
que poden seguir matando.♦
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A que se debe a proposta dos
veterinarios de crear a Axencia
Galega de Seguridade Alimentaria?
Falamos de Axencia de Seguridade Agroalimentaria e o que se
pretende é coordinar o persoal dedicado ao control da sanidade animal e a saúde pública para a vixilancia da sanidade dos alimentos.
Hoxe son servizos que están espallados por distintos departamentos: Medio Rural, Medio Ambiente, Sanidade, Pesca e incluso Turismo, é dicir, Industria. Existe
unha confusión entre calidade dos
alimentos e seguridade alimentaria. Un produto pode ser de calidade pero non ser san ou seguro
para a alimentación porque pode
conter un ingrediente contaminado. Unha cousa é a marca e outra
a análise de riscos en todo o proceso de elaboración dos alimentos, desde o principio á fin da cadea. Así, unha Axencia deste tipo
ten que facer unha análise dos riscos para adiantarse a eles e atallalos. Xa existe unha Axencia Europea de Sanidade Alimentaria e outras semellantes noutras Comunidades. Nós somos unha potencia
agroalimentaria e precisamos
dunha destas Axencias.
Non hai suficientes mecanismos de control da saúde pública
como para incluír un máis?
É un control menos. É dicir,
catro controis menos, porque falamos de coordinar os medios e
de evitar que nun restaurante haxa un inspector que vaia a ver
unha cociña e comprobar o seu
estado, outro que controle as neveiras ou outro que mire pola saúde pública, por exemplo. Hai
que organizarse e aproveitar os
recursos que hai.
Hai un paradoxo, a seguridade alimentaria aumentou, pero
diminuíu a calidade da comida.
Xa dixen que moitas veces un
produto de calidade non ten por
que ser seguro. Se aumentou a
seguridade alimentaria foi porque houbo varias crises como as
vacas tolas, por exemplo. Iso fixo
que aumentasen os controis. Pero
vexamos o caso do Prestige; os
controis tamén aumentaron, pero
é posíbel outro Prestige? A resposta é si. A cuestión non é evitar, senón prever e ter un servizo
que analice os riscos que hai en
cada momento e que iso o avalíen os comités correspondentes
para poñer os medios que eviten
un desastre. Existe un mito respecto a trazabilidade dos alimentos. Temos todo informatizado
pero na práctica é imposíbel seguir o camiño trazado por cada
alimento. Ademais, hai confusión. Fálase da gripe aviaria en
Inglaterra e dun posíbel contaxio
aquí, cando as aves nesta época
levan o camiño inverso. Penso
que o que sucedeu alí é que non
hai controis sobre os ovos que
chegan doutros mercados porque
non hai concepto de seguridade
alimentaria. Aí está o risco.
Resulta curioso que todos os
sectores científicos presenten as
ameazas como algo moi relacionado coa súa disciplina. Podemos
morrer por un tsunami, dunha
gripe aviaria, polo mal das vacas
todas, polo cambio climático...
Non podían ser máis precisos?
Son os defectos da aldea global. Cada un fala do seu campo
técnico pero eu tamén falo da historia. Meu pai tamén era veterinario. Era funcionario de Interior,

Uxío Rei
‘Un alimento pode ter calidade
pero non ser seguro’
H. VIXANDE

Os Colexios de Veterinarios de Galiza e a Fundación para o Avance
Científico da Veterinaria en Galiza, Acivega, levan máis dun ano a promover a creación dunha Axencia Galega de Seguridade Alimentaria
que controle e analice os riscos alimentarios no noso país. O presidente do Colexio coruñés e de Acivega explica as razóns desta institución.
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pero facía inspeccións de gandaría para traslado de animais, control de vacinacións, control do
leite... Era un traballo completo
no sentido de que abranguía toda
a cadea e que desapareceu coas
transferencias ás Comunidade autónomas, como tamén desapareceron eses profesionais dos concellos que ían polos mercados vi-

xiando a seguridade alimentaria.
Quizais tiñan que desaparecer,
pero para modernizar o traballo, o
que non sucedeu. Creáronse servizos, hai control, pero sen coordinación e sen ese concepto ao
que me refiro.
Pero conforme avanzaban os
mecanismos de control sanitario, diminuía o número de ex-

plotacións e aumentaba o seu tamaño. Existe algunha relación?
Ao mellor aumentou o tamaño das explotacións pero no
campo só hai vellos. Os xóvenes
fuxiron porque o que conta Terras de Miranda é falso. Non se
pode ir a Miranda a traballar cun
ordenador porque alí non hai internet. Ese tipo de razóns son

bastante responsábeis do despoboamento do rural.
Insisto, non significa que a
seguridade alimentaria máis
que aumentar a seguridade o
que fai é suprimir os pequenos
labregos?
Que fixo desaparecer os gandeiros, a seguridade alimentaria
ou a cota láctea? Unha Axencia
de Seguridade Alimentaria non
representa un perigo para a continuidade do campo galego porque non vai eliminar nada, non
obriga a que desaparezan granxas, só vixía e sobre todo avalía
os riscos para corrixilos.
Non hai unha superestrutura técnica e de control que prexudica a pequena agricultura?
Onde está? Quero vela. Chama superestrutura a 200 inspectores que non dan abasto para
controlar tanto matadoiro?
Entón por que se persegue
a matanza do porco?
É certo que a Unión Europea
cando toma medidas non pensa
no pobo galego. Tampouco houbo quen nos defendese e quen lles
explicase en que situación estabamos e que precisábamos. Aquí
acéptase todo pero nin sequera
podemos aprobar a reforma do
Estatuto. Sabemos onde vivimos
e o que debemos facer é organizar
servizos para o futuro cos mesmos medios que temos agora.
Por outra banda, a seguridade alimentaria outras veces
é un arma comercial. O caso
dos polos contaminados con
dioxinas saldouse cando o goberno belga interveu unha
partida de Coca Colas.
Isto lembra Celtas sen filtro, a
obriña de teatro de Ferrín. O comercio mundial vén marcado polo Gatt e nós non estamos nos circuítos mundiais de comercialización nin pintamos nada. Temos
que estar aí porque neste campo
todos son intereses económicos.
Tivemos un sector forte como o
leite e acabaron con el mediante
a introdución da cota láctea. Aquí
todos queren sacar tallada. Nós
temos que xogar con vantaxe e
para iso temos que coñecer os
riscos que corre a nosa alimentación e influír despois para unha
elaboración das normas sanitarias que nos beneficien, que contemplen aquilo no que somos específicos. A cuestión é defender
os nosos sectores produtivos e ao
mesmo tempo a saúde da xente.
Na matanza, por exemplo, temos
que conservar as nosas tradicións
porque senón é como rematar coa
nosa cultura, pero temos que saber os riscos que corremos e estar
seguros de que durante todo o
proceso non se poden producir
episodios que contaminen un
produto que despois ten que consumir a sociedade.
Iso é decidir contra o que
dispón a Unión Europea.
Acaso a Unión europea é unha ditadura? Temos un Parlamento, algo terá que dicir, porque
ninguén pode decidir por nós.
Nese sentido, Uxío Rei, como
particular, pensa que existe certo
déficit democrático na Unión Europea. Xa o dixo Camilo Nogueira: a Europa dos mercaderes. Pero tamén hai cabida para modificar o que nos prexudica porque
en teoría o obxectivo da Unión é
o de conseguir mellorar as condicións de vida das persoas. Iso refírese aos consumidores, aos produtores, a todos.♦
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Durante os últimos 16 anos comprouse solo empresarial para especular

Máis da metade das parcelas industriais
vendidas están sen construír
RUBÉN VALVERDE
Durante os últimos 16 anos do
Goberno de Manuel Fraga levouse a cabo unha política de
construción de parques empresariais sen planificación, que
non obedeceu a unha demanda
real de solo por parte das industrias e que favoreceu unha
política especulativa. O 52,5%
das parcelas vendidas en Galicia permanecen aínda sen construír e o 18% están sen vender.
Cero euros e cero metros cadrados. Este foi o investimento do
anterior Goberno en materia de
solo empresarial nas zonas con
maior demanda ao longo de 16
anos. Nin Santiago, nin Vigo, nin
A Coruña, nin Ferrol, nin os concellos cabeceira de comarca como
Carballo contaron con cartos do
Goberno para darlle saída á demanda empresarial desas zonas.
Tan só a iniciativa de certas entidades como a Zona Franca de Vigo permitiu durante todos estes
anos localizar empresas nas zonas
máis puxantes economicamente,
como no caso do polígono da
Granxa ou no futuro polígono de
Nigran de Porto do Molle. Esta situación de falta de planificación de
solo empresarial nas cidades levou
a un fenómeno que os urbanistas
chaman asentamentos industriais
espontáneos e que consiste en que
moitas empresas se instalaron pola
súa conta en lugares próximos a
grandes factorías, sen permiso
municipal, agardando a que logo
co pretexto da creación de postos
de traballo se legalizasen eses
asentamentos. Estes asentamentos
espontáneos carecen de instalacións axeitadas e están tan mal
planificados que mesmo costa en
ocasións que dea volta un camión.
Unha das razóns polas que hai
falta de solo industrial é a especulación. Así o explicou a conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, nunha comparecencia no
parlamento o pasado 19 de xuño.
Naquela intervención, Táboas indicou que “quero deixar claro que
esta consellaría non permitirá que
se especule co solo produtivo adquirido e urbanizado con recursos
públicos. Imos garantir que o solo empresarial que se pon no mercado sirva para o fin desexado:
favorecer a creación de empresas
e postos de traballo”.
A pretensión da Consellaría de
Vivenda é construír 20 millóns de
metros cadrados nos vindeiros oito anos. A sociedade pública encargada de acometer os investimentos en materia de solo industrial chámase Xestur, que está participada pola Consellaría de Vivenda, a través do Instituto Galego
de Vivenda e Solo (IGVS), a Consellaría de Economía e as deputacións provinciais en cada caso.
Durante os últimos quince
anos a Xunta só levantou 10 millóns de metros cadrados de solo
industrial, especialmente en zonas
con escasa demanda. No tocante a

PA C O VILABARR O S

Xestur-A Coruña, acometeu 4,43
millóns de metros cadrados. A superficie media dos parques desta
provincia é de 272.000 metros cadrados, aínda que conviven parques de escaso tamaño, como o de
Arzúa, con outros de grandes dimensións, como o das Somozas.
En total, dos 16 parques que
hai na provincia da Coruña, distribuídos en 755 parcelas, o
77,8% está vendido e o 22,1%
permanece sen vender. Un dato
que dá mostra da especulación
urbanística existente con estas
parcelas compradas con diñeiro
público é que dese 77,8% de par-

celas vendidas, o 66,1% están
sen construír. Trátase polo tanto
de espazos que se compraron sen
un proxecto empresarial, co único fin de lucrarse mediante a revenda do chan industrial.
Xestur-Lugo levantou 2,08
millóns de metros cadrados, distribuídos en 16 parques empresariais. Deles, tan só a ampliación do polígono do Ceao
(300.857 metros cadrados) produciuse na capital. Os 16 parques empresariais contan cun total de 1.017 parcelas das que o
70% está vendido, o 30% está
sen vender e da porcentaxe vendi-

da o 52% permanece sen construír.
En Ourense, a empresa Xestur
tivo numerosas perdas pola mala
planificación dos parques. Unhas
perdas que ascenden a 2,5 millóns
de euros. Para non ter que liquidar
a sociedade, os accionistas aumentaron a súa participación elevando
o capital social a 6,73 millóns de
euros. Dos nove parques que se levantaron entre 1994 e o 2005, con
386 parcelas, o 18% está sen vender e o 55% sen construír.
En Pontevedra, Xestur tan só
acometeu 1,7 millóns de metros
cadrados, distribuídos en oito parques. En total puxéronse á venda

437 parcelas das que o 98,6% está vendido. Destas, sen construír
está o 23,85 das parcelas, aínda
que en gran medida débese a que
son parcelas de moi recente construción. A excepción sería Silleda, onde a obra rematou en 1996
e aínda hai un 44% dos terreos
sen unha fábrica. “Sorprende que
nesta provincia a Xunta levantase
tan pouco solo, en comparación
coa Coruña, por exemplo, provincia que cun peso económico e demográfico semellante máis que
duplica o executado en Pontevedra, ao igual que Lugo e Ourense”, sinala a conselleira Táboas.♦

A Xunta recuperará os terreos
que non se constrúan nun prazo de tres anos
Para evitar a especulación urbanística co solo empresarial, a Consellaría de Vivenda e Solo reverterá as parcelas que non se constrúan nun prazo máximo de tres anos
unha vez obtida a licenza de obra
por parte do concello. Trátase

dunha medida semellante á que xa
viña utilizando até o de agora a
Zona Franca de Vigo e que a anterior Xunta non puxo en práctica
favorecendo as plusvalías por medio da compra e venda do terreo
empresarial. Neste caso os terreos

volverían a mans da consellaría
por un prezo igual ao pagado, pero cunha penalización do 20% por
non ter acometido obra ningunha.
Os novos pregos estabelecen
outros dous supostos nos que a
Xunta pode volver adquirir a

parcela, cunha penalización tamén do 20%: non solicitar a licenza de obra nun prazo máximo
de 12 meses, e non adicar a parcela adquirida á finalidade empresarial que motivou a adxudicación do concurso de venda.♦

30.000 metros cadrados sen ningunha utilidade
Máis da metade do solo industrial
de Galicia podería ter fins especulativos. Existen varios casos
paradigmáticos, como o do concello de Boiro. Alí unha coñecida
familia empresarial e política
mercou unha boa parte do polígono industrial levantado na etapa
de Goberno Fraga. En total, na
primeira fase levantáronse
241.000 metros cadrados, dos que
o 68% estaba adicado a solo industrial (o restante era zona urbanizada, axardinada e de servizos).

Unha familia fíxose cunha
gran parte do construído nesa
primeira fase (fican uns 125.000
metros cadrados máis por erixir
en dúas vindeiras etapas). O coñecido empresario mercou dúas
parcelas, unha de 20.000 metros
cadrados e outra de 10.000 metros cadrados, sen que en ningunha delas tivese proxectado
ningún proxecto. Máis adiante
segregou unha parte desas parcelas para venderlla a unha empresa de plásticos.

O seu xenro e o seu consogro
mercaron tamén unha boa cantidade de terreo empresarial. A
maior parte destas compras fanse por medio de testaferros e empresas pantasma, co cal é moi difícil facer un seguimento dos
movementos empresariais. A
compra faise a un prezo de terreo
expropiado, que en moitas ocasións abala entre os tres e os seis
euros o metro cadrado e logo
véndese por un prezo superior
aos 120 euros o metro cadrado.

Algo semellante aconteceu
en Silleda onde de 41 parcelas
levantadas entre 1993 e 1996,
hai 12 que logo se destinaron á
venda ou ao aluguer. En ningún
momento a vontade do comprador é levar a cabo unha actividade empresarial, senón especular co terreo. Algo que quere
evitar a consellaría coa nova
normativa, impedindo que as
parcelas se destinen a unha actividade distinta para a que foron mercadas.♦
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Ferrol
e o PSOE

vil. E se Touriño manifesta no parlamento o seu compro- fracasou o malfadado “Plano Ferrol” poida ter éxito unmiso “claro e firme”, compañeiros seus de partido –como ha iniciativa nacionalista. Pouco lle importa ao PSOE
o xa citado Irisarri, a eurodeputada Rosa Miguélez ou o que polo camiño Ferrolterra siga a perder poboación e
deputado Xavier Carro– descualifican a iniciativa do emprego. Non sería a primeira vez a este partido, Ferrol
BNG. “Que non se enrede en cuestións tan alambicadas sábeo ben, non lle treme a man.
Xa que logo, o PSOE faría ben en definirse e en ese que se ocupe das que son da súa exclusiva competenclarecernos, a todos os galecia”, clamaba a habitualmente
gos, se é que realmente está
silandeira eurodeputada en recomprometido coa construferencia a Blanco.
se alguén quere construír
ción naval civil na ría de FeSeica para estes destacarrol. Se vale máis a palabra
dos dirixentes do PSOE, Gabuques
civís
no
estaleiro
de
Perlío
de Enrique Martínez Robles,
liza debe seguir á espera do
Irisarri, Rosa Miguélez ou
que o Estado e a UE decidan.
saiba que terá que pagar
Xavier Carro que a de José
Non debe ousar o Goberno
os 1.200 millóns de euros
Luis Rodríguez Zapatero ou
galego –e aínda menos o naEmilio Pérez Touriño. Se está
cionalismo!– cuestionar os
que
en
axudas
ilegais
distribuíu
a traballar na UE –ao menos
compromisos asumidos coa
UE, aínda que non se lle dese o goberno español entre os estaleiros co mesmo empeño que o empregado no asunto Endesa–
participación nin tampouco,
para mudar un acordo lesivo
o que é máis grave, informapúblicos da vella Izar”
para Galiza ou se, en realidación ningunha sobre estes
de, está a presionar para que a
acordos. E se alguén quere
comisaria europea de Comconstruír buques civís no espetencia, Neelie Kroes, nin
taleiro de Perlío saiba que tetan sequera reciba o conserá que pagar os 1.200 millóns
lleiro de Industria.
de euros que en axudas ileDi Touriño que Galiza ten
gais distribuíu o goberno español entre os estaleiros públicos da vella Izar. Pouco dereito a renegociar o acordo subscrito coa UE. Mais, fainteresa que no de Fene non se investise nin un só peso. lando de dereitos, non abondan as declaracións. Os deAo fin, todo é procurar escusas para non cuestionar un reitos hai que exercelos. E iso, xustamente, é o que o
status quo estatal que concentra en Andalucía a cons- BNG tenta facer en beneficio de Ferrolterra e de Galiza.
trución naval pública e, de paso, impedir que alí onde A pesar do PSOE.♦

‘E

CARLOS AYMERICH
Vicente Irisarri, presidente do ente público “Portos de
Galicia” e candidato do PSOE á alcaldía de Ferrol, quere
ver imediatamente en Bruxelas o conselleiro nacionalista de Industria, Fernando Blanco. Un Irisarri nervioso rétao, nun comunicado de prensa, a “explicarlles aos ferroláns que xestións prevé realizar co fin de dar conta na UE
do plano de Barreras para construír buques civís en Navantia-Fene”. Pode estar tranquilo Irisarri: o vindeiro
venres, 16 de febreiro, Fernando Blanco vai explicar en
Fene, nun acto público convocado polo BNG, o traballo
que o nacionalismo está a facer para que os estaleiros da
ría ferrolá poidan voltar á construción naval civil.
O preocupante é que Blanco e o BNG teñen que traballar escudindo as armadillas e, de novo, o duplo xogo
do PSOE. Porque se un martes Zapatero promételle “estudar” o asunto, o xoves o presidente da SEPI desbota absolutamente, após a súa reunión co conselleiro de Industria, que Ferrolterra poida volver á construción naval ci-

A Coruña
A obra da dársena exterior de Lagosteira non deixa de ser noticia
por mor das distintas vicisitudes
de todo tipo que se desenvolven
arredor da sua mesma existencia
e dos distintos persoeiros que,
nunha ou noutra conxuntura, aparecen e desaparecen na controvertida dinámica pública que xera
nun xogo de endogamia terminal
difícil de avaliar por quen non ten
clara a información e nidias as
ideas. Porque iso é precisamente
o que está a pasar cos acontecementos ocorridos nesta última semana de protestas dos pescadores
e mariscadores afectados polo
impácto ambiental da nova instalación portuaria e o abafallo aldraxante con que foron tratados
desde que hai máis de dous anos
están a mobilizarse para facer cegar, primeiro, á opinión pública
ao seu problema e, segundo, pedir
as compensacións económicas
que consideran xustas pola situación que están a padecer.
Durante sete días bloquearon
os accesos, tanto por Suevos como
por Sabón, cansos logo de solicitar
audiencias, pedir diálogo e expor
os seus argumentos, sempre a bater co muro prepotente da indiferenza e o desprezo. Mais de 200
traballadores do mar, que tiñan na
costa afectada o seu espazo de labor e subsistencia, fecharon o paso
dos vehículos de subministracións
obrigando a paralizar as obras e
disparar as afrontas, desdouros e
ameazas botadas enriba do colectivo en causa común de todos os estamentos do lobby político financeiro coruñés temeroso de ver alterados os seus planos de raño especulativo e a perspectiva do meirande negocio construtivo da historia da cidade nos terreos que se
liberarán nos peiraos actuais.
Pero o 5 de febreiro chegouse
ao principio dun acordo co contido mais surrealista que ninguén
poida maxinar. Como diciamos
dous anos de loita, de manifestación, de protesta non serviron de
nada e agora, cando tocan no que
doe, resulta que a Autoridade

Achado insólito:
os mariscadores existen
MANUEL LUGRÍS

As obras do porto exterior espertaron as demandas dos traballadores do mar
nunha zona rica en recursos marisqueiros. Para que Punta Lagosteira se converta nunha realidade haberá que negociar con estes operarios desprazados.
Portuaria, presidida polo foráneo
Macario Fernández, vén de recoñecer que hai afectados polas
obras en función da actividade
que desenvolven. É dicir, son
mariñeiros e mariscadores porque o organismo competente des-

Guisa e Napo

cobre que existen nun esforzo e
alardeamento de licenza mental
que os leva tamén a ver que teñen
dereito á indemnización correspondente e, polo tanto, levarán a
cabo os trámites necesarios.
E dúas consideracións nece-

UXÍA E BRAIS

sarias neste intre: a escasa altura
de ética pública que amosan os
responsábeis orgánicos das administracións e unha figura que
está a converterse nun epígono
carismático da reivindicación
popular: o dirixente comarcal da

CIG Paulo Carril, que liderou a
mobilización e que, na súa xuventude aínda, está na liña mais
clásica do tradicional sindicalismo coruñés de honestidade e entrega a unha causa por xustiza e
deber cidadán. Avogado de longa
traxectoria no terreo do asociacionismo universitario, na obxección de concencia e na máis
pura defensa dos traballadores,
está chamado a ser un nome a ter
en conta no futuro desta cidade
tan necesitada de referentes populares e exemplos de entrega. E
nestes días que estamos a celebrar o cabodano de Moncho Valcarce, o crego das Encrobas,
atrévome a parafrasear a Plutarco co título concreto dunhas Vidas Paralelas, dignas de estudo
e consideración.♦

Subliñado

Iso do perdón
LOIS DIÉGUEZ
Se con pedir perdón arranxásemos as guerras e asasinatos, o ultra do José María Aznar teríao ben doado. Subido á cruz do Val
dos Caídos a berrar perdóns dirixindo a voz cara aos catro puntos cardinais, poden imaxinalo? Faríao, non cabe dúbida, pero á
seguinte que se lle presentase volvería mentir e dicir que este ou
aquel é mao e hai que purificalo, polo tanto, bomba e fusil e gas
letal, pois a letra co sangue entra. Non esquecemos que o levantamento militar do 36 contra a República se fixo precisamente
ao son desa palabra: Viva la República! Os de José María aínda
non condenaron a ditadura franquista, sabían? Non, non nos valen os perdóns. Iso que llo preguen ao Papa. Como todo o mundo, pedimos un xulgamento. E como non se van xulgar os causantes (tres, principalmente: Bush, Blair e José María) de milleiros de mortes que seguen a arrincarnos o corazón cada día,
da destrución total dun país e do roubo tan silenciado aínda pola hipocrisía clásica dos burgueses e fascistas, incluídos os europeus? Pode un Presidente, sexa quen sexa, escapar impunemente aos crimes que dirixiu? Pode, despois disto, seguir acusando a alguén de terrorista? E podemos nós, como a estampa
dos tres monos, continuar coas carautas de non ouvir, nen ver,
nen falar? Eses mesmos actores do crime mataron a Sadam por
cometer outros crimes. Que paradoxo. Pero xa o esquecemos. O
noso maxín encheuse xa doutras imaxes preparadas. Outro mundo é posíbel, a pesar de todo, claro que si. Mais temos que traballalo día a día. E con eles no cárcere.♦

Nº 1.256 ● Do 15 ao 21 de febreiro do 2007 ● Ano XXX

Os Bolechas

descubren a natureza
n ov i d a d e s

Sil
O canón do

eume
As fragas do

Miño
O esteiro do

e Corrubedo
As dunas d

A NOSA TERRA
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A Nosa Terra denunciara o uso privado dun anaco de praia na ría da Arousa

Pesca confirma que a licenza de Piplasa
en Vilaxoán está a piques de finalizar
ñeiro, cando o seu irmán Vitoriano Piñeiro era alcalde franquista
de Vilagarcía, está sendo utilizada
polo empresario de Vilaxoán Xoán Manuel Vidal, que neste momento ten aberta no estabelecemento que rexenta unha tenda comercial de motonáutica que destaca sobre todo pola venda e servizo técnico de motos acuáticas.
Dáse deste xeito o paradoxo
A Consellaría de Pesca ten aberto,
dende hai tempo, un expediente de que un terreo público de costa
de caducidade sobre a concesión que foi subtraído ao uso público
outorgada no seu día á empresa e que comprende un cacho dunha
Piñeiro y Plaza, SA (Piplasa) para praia, para levar a cabo actividaexplotar un viveiro de ostras e un des de acuicultura, rematou senparque de experimentación de do utilizado para unha actividade
comercial correnmoluscos na punta
te e mesmo para a
do Castelete, en
construción dunVilaxoán (Vilagarn terreo de costa ha piscina privacía de Arousa).
da, xa que o acSegundo nos intual usuario da
forman dende este que foi substraído
parcela sobre a
departamento da ao uso público
que está asentada
Xunta de Galiza,
a concesión taeste trámite vai ca- para destinalo
mén acolle un
miño de estabelechalet e varios escer unha definititi- a actividades
pazos máis de
va anulación do
de
acuicultura,
uso particular ou
permiso que lle foi
comercial.
concedido á citada rematou sendo
Agora fáltaempresa o 20 de
nos por saber que
febreiro de 1968. utilizado para unha
di o Servizo ProPiplasa xa foi privada tamén da au- actividade comercial vincial de Costas
de Pontevedra a
torización que no
respecto dunha siseu día logrou patuación sobre a
ra explotar unha
depuradora de marisco na mesma que todo parece indicar que non é
máis axustada á legalidade vixenparcela.
Neste momento Pesca ten no te. Estamos á espera de que este
seu poder un longo e detallado organismo nos responda sobre esinforme de como foron transco- te punto e de que que o Concello
rrendo as cousas nesta empresa de Vilagarcía nos diga tamén se tode Vilaxoán dende que o xa fale- do está en regra no que a legalidacido Miguel Piñeiro Acosta con- de municipal respecta. Despois de
seguiu que o goberno de Franco todo, as obras que se fixeron sobre
lle concedera permiso para ex- o terreo concedido para acuicultuplotar unha granxa de cultivo de ra tamén precisarían licenzas muostras, unha depuradora e un nicipais e, como se pode comprocentro privado de experimenta- bar, a maior parte delas non teñen
nada que ver coa finalidade para
ción con moluscos.
Dende setembro de 1998 (ver que foron outorgadas as conceA Nosa Terra 1.253, do 25 ao 31 sións de invadir e ocupar unha zode xaneiro do 2007), a concesión na de costa pola que está impedido
de dominio de terreo público de o paso publico de xente, mesmo
costa que lle fora outorgada a Pi- gardado por cans perigosos.♦
PERFECTO CONDE
A Xunta anunciou que mantén un expediente aberto sobre a situación da empresa Piplasa enVilaxoán (Vilagarcía). Segundo Pesca, anularase a licenza que esta instalación desfruta desde 1968 nunha
praia en plena ría da Arousa.

U

O chalet, en primeiro termo, e o comercio de motonáutica, ambos de nova construción.

P. C O N DE

RO I CAGIAO

Estrañamos unha dereita galeguista
MIGUEL BARROS
O parlamento galego deixounos sen III
Estatuto. Pensamos que tal fracaso se debe a que na cámara falta a dereita nacionalista. Ben seguro que existen moitos
galegos partidarios dun modelo social tolerante cos lexítimos intereses económicos e preocupados pola falta dun poder
político propio capaz de defender o país e
a súa riqueza. Moitos galegos que pensan
que a asimilación castelanista implica a
renuncia vergoñenta á nosa identidade colectiva e que tal cousa só probaría a nosa
incapacidade comunitaria para facer país.
Pensamos que tal dereita non ten representación no parlamento. O PP argumenta
que os resultados electorais avalan a súa política de reducionismo autonomista pero a
verdade é que en Galicia hai moitos electo-

res que aceptarían o límite do Estado federal,
que se identifican coa nosa cultura, que entenden imprescindíbel a existencia dun poder político que represente os seus intereses.
Existe esa dereita fragmentada, algúns
de cuxos segmentos sostén o PP pero que
ben seguro aceptarían unha versión política
identificada co país, emancipada do autoritarismo das elites madrileñas cobizosas de
poder e afoutas defensoras da opción unitarista castelanizadora e centralista. Centralismo que é garantía eficaz da súa preeminencia revestida de política de estado.
Esta dereita galeguista carece de razóns
obxectivas para ser centralista, vota PP en
base ao principio de mal menor, porén sería capaz de se aglutinar arredor de líderes
capaces de reconquistar a autonomía do

voto da dereita a favor de Galicia e dos
seus intereses. Temos o convencemento de
que tal dereita aceptaría sen violencia un
Pacto Galego coa esquerda estatal e nacionalista capaz de definir o límite da devolución do poder galego na fronteira do
Estado federal. Un pacto galego que estabeleza o mínimo das aspiracións políticas
de Galicia na aplicación efectiva do principio de igualdade de trato para as nacións
periféricas. Pensamos que tal acordo se podería acadar hoxe mesmo se a dirección do
grupo parlamentario popular escoitara os
segmentos do seu electorado actual que
opina que os votos galegos utilízaos a dirección madrileña do PP contra Galicia.
O noso país non ten saída sen unha dereita nacionalista galega que acepta os va-

lores de xustiza social e liberdade política.
Unha dereita plenamente democrática, galeguista e federalista consciente do rol de
Galicia na concepción plurinacional de
España. Unha dereita disposta a recuperar
os votos galegos enfeudados aos intereses
políticos da dereita conservadora, castelanista e alienadora. Non existe posibilidade
de mellora nos servizos de administración
galega nin eficacia no gasto público nin
un programa de futuro se non recuperamos capacidade de decisión. Porque a pesar dos medos dos timoratos ou dos interesados, a política precede á administración. O III Estatuto é a porta dun camiño
que pode quedar pechado por faltar no
parlamento a voz da dereita galeguista
que, dende logo, o PP non representa.♦

Portugal dille Si ao aborto voluntario
nas dez primeiras semanas de xestación
A.N.T.
A vitoria do Si nas urnas o pasado 11 de febreiro, puxo un punto e
final ao debate aberto en Portugal sobre a posibilidade dunha mudanza na lei que permita a interrupción voluntaria do embarazo a
petición da muller nas dez semanas de xestación. Deste xeito, Portugal colócase ao lado da maioría dos países europeos, pero aínda
debe dar respostas a toda unha serie de cuestións derivadas, como son o modelo a seguir para pór en práctica o aborto, a dotación orzamentaria, ou a obxección de conciencia do persoal sanitario. O aumento nun millón de votos con respecto aos resultado obtidos polo Si no referendo de 1998 dá conta dunha mudanza en Portugal amparada por un importante movemento social.
Se unha das claves do referendo
do 1998 foi a pouca participación cidadá, tanto na campaña
como nas urnas, o pasado domingo os datos referidos á abstención deixaron xa entrever algún cambio na sociedade portuguesa, pasando dun 68,1% na
pasada consulta a un 56,4%. O
Si gañou co 59,25 % (case o dobre dos votos acadados na pasada consulta), e aínda que o resultado non é vinculante, xa que a
participación foi inferior ao
50%, os datos deixan entrever
que detrás das porcentaxes agóchanse mudanzas en Portugal e
nos seus movementos sociais.
O Si uniuse ao redor da idea
de discriminalización da muller
e na vontade de legalizar o aborto. Até o de agora, só era legal
realizalo nas doce primeiras semanas de xestación nos suposto
de haber perigo de morte ou grave lesión para nai e feto ou para
a saúde física ou psíquica da nai.
A nova lei permitirá a interrupción voluntaria nas dez primeiras
semanas de embarazo a petición
da muller. Falta agora elaborar a
lei e regulamentala, dando resposta ás cuestións como o financiamento ou o modelo a seguir.

“O pobo falou de forma clara
e débese respectar esa vontade”,
declarou José Sócrates na noite
electoral, destacando o “resultado inequívoco” e o “consenso social contra o aborto clandestino”.
Aínda que non están marcados
prazos para a súa elaboración, o
socialista asegurou que se emprenderán os trámites no menor
tempo posíbel. Fontes da dirección do partido apunta que para o
2008 a lei pode estar a funcionar.
Pola súa banda, os cinco movementos de cidadáns polo si, declaraban ao coñecer os resultados
na voz da médica Marta Crawford que “esta vitoria representa
o principio do fin do aborto clandestino en Portugal. Compete
agora a Asemblea da República a
alteración urxente da lei”. Ao seu
ver o referendo constituíu un “sinal claro ao Ministerio de Saúde
para que o Servizo Nacional de
Saúde se organice de tal modo
que a lei sexa implantada”. Ana
Matos Pires, membro de Médicos
pela escolha declarou que “a
campaña deshonesta dos médicos polo Non foi castigada polos
votantes”. Na súa opinión houbo
un debate máis intenso que en
1998, pero “manipulouse máis”.

A reacción do Vaticano non se
fixo esperar. O papa Bieito XVI
sinalou que “ningunha lei feita
polos homes pode subverter a lei
de deus sen que a sociedade sexa
dramaticamente afectada nas súas
funcións”. Ao descontento do Vaticano polo si no referendo portugués súmase o proxecto sobre as
unións de feito en Italia.
Modelo Alemán
Sócrates anunciou que a Asemblea da República comezará inmediatamente a traballar na alteración da lei sobre a despenalización do aborto, mais sinalou que
debe deixarse un período para a

“maduración” dos resultados. O
réxime aplicado en Alemaña ten
sido apuntado como o máis próximo ao que pode ser seguido en
Portugal. Este modelo prevé o
asesoramento nun centro legal
da muller que queira someterse a
un aborto, onde é informada do
proceso clínico así como a obriga de esperar tres días para poder
tomar a decisión. No caso alemán o aborto pode realizarse en
clínicas privadas ou públicas.
Para que en Portugal o aborto
deixe de ser considerado un crime
é necesario alterar o Código Penal no artigo 140. Para a súa consecución é necesario que o texto
sexa discutido e aprobado no Par-

lamento e promulgado por Cavaco Silva. Un grupo de traballo
con membros de todos os partidos
discutirá o proxecto de lei do PS
na Comisión Parlamentaria de
Asuntos Constitucionais, Liberdades e Garantías. Unha vez
aprobado o texto sube ao Plenario
da Asemblea da República para a
súa votación final, que esixe os
votos a favor de dous terzos dos
deputados. Aprobada no Parlamento, a nova lei enviarase ao
Presidente da República, Cavaco
Silva, para a súa promulgación.
O PS, como manifestou na noite do referendo, pretende obter o
máximo consenso co PSD, CDSPP e BE para a nova lei do aborto.♦
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O referendo contou cunha participación maior á do celebrado en 1998
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Netos de emigrantes galegos
terán dereito a acceder á nacionalización
MARÍA OBELLEIRO
Aínda que nunca pisaron a terra galega, miles de netos de
emigrantes procedentes de Galiza séntense galegos. O que até
o de agora viña sendo unha
unión emocional e cultural
transformarase nos próximos
meses nun vencello firme en
forma de documento oficial.
Máis de 150.000 persoas con raíces galegas poderán obter directamente a nacionalización despois de ser aprobado o anteproxecto de Lei de Adopción Internacional polo Consello de Ministros. As modificacións do Código
Civil en materia de nacionalidade
acometeranse antes do mes de
xuño e permitirán que os netos de
emigrantes que así o desexen teñan a posibilidade de ser recoñecidos como galegos eludindo os
requisitos que recolle a lei vixente, que data do 2002.

Manuel Casal Lodeiro, do colectivo Fillos
de Galicia.

Hoxendía, os trámites de nacionalización para os descendentes maiores de idade esixen a acreditación dun ano de residencia legal no Estado español. Para que os
menores de dezaoito anos obteñan
a nacionalidade, é indispensábel

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

VIÑO BRANCO DO ROSAL

que os seus pais sexan orixinarios
dalgún lugar dentro do Estado.
A nova reforma require que un
dos pais do solicitante conserve a
nacionalidade, aínda que fose nado no estranxeiro. Estímase que os
interesados en acollerse á oportunidade o fagan mediante o réxime
de dobre nacionalidade, en especial nos países iberoamericanos.
A modificación aprobada polo Consello de Ministros permitirá que os bisnetos menores de
dezaoito anos teñan a posibilidade de acollerse á medida sempre
e cando non se interrumpira a cadea de transmisión da nacionalidade en ningunha das xeracións.
Co anteproxecto preténdese
clarificar a normativa actual e
homologala coa normativa internacional vixente.
Beneficios da nacionalización
Os 150.000 netos de persoas ori-
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VIñOS DE GALIZA

QUINTA COUSELO
Viño branco da Denominación
de O rixe Rías Baixas.
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Reforma insuficiente
A pesar de que coa reforma cúmprese cunha das demandas máis
reivindicadas polo colectivo de
emigrantes, a modificación do
Código Civil non satisface a to-

dos os grupos sociais xa que non
favorecerá a todos aqueles que
desexen optar á nacionalización.
Denúnciase que un dos pais teña
a obriga de posuír a nacionalidade para que eles teñas dereito a
acadar a nacionalización.
O colectivo Fillos de Galicia
considera que a modificación é
escasa. Aínda que asumen que a
reforma é un grande avance,
coidan que excluirá a miles de
emigrantes cuxos pais faleceron
antes de recuperar a nacionalidade. Dende a organización
apúntase que a nacionalización
dos descendentes de emigrantes
é “unha cuestión de xustiza social e histórica”.
Co fin de facer extensíbel a
reforma a un maior número de
persoas, Fillos de Galicia emprenderá unha campaña a prol da
nacionalización para todos os
netos de emigrantes galegos sen
ningún tipo de condición.♦

A Mesa e a CIG
denuncian dous novos
casos de discriminación
do galego na Xustiza

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.

FÁGASE SOCIO E

xinarias de Galiza que no seu día
emigraron participarán no exercicio dos dereitos e deberes
constitucionais en igualdade cos
residentes no Estado español.
Sempre e cando se acredite a insuficiencia de recursos e se cumpran todas as condicións establecidas polo Ministerio de Traballo
e Asuntos Sociais, os netos de
emigrantes que retornen poderán
acceder ás axudas e subvencións.
Os emigrantes terán a posibilidade de solicitar as contías para sufragar os gastos derivados do retorno, axudas para a promoción
educativa no exterior ou para a
integración sociolaboral.

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.

H.V.
De forma conxunta, a Mesa
pola Normalización Lingüística e a CIG denunciaron dous
novos casos de discriminación
polo uso da lingua galega nos
xulgados da Coruña. Por esta
causa, as dúas organización tamén formularon unha protesta
diante do Consello Xeral do
Poder Xudicial.
Unha das dúas denuncias
refírese ao titular do xulgado
do social número tres, Manuel
García Carballo, e a outra ao
xuíz decano, Antonio Fraga
Mandián. Os denunciantes son
o secretario comarcal da CIG,
Paulo Carril, e secretario comarcal da Federación de Ensino da CIG, Eduardo Álvarez.
Este último, ademais, foi demandado por inxurias polo
xuíz decano.
Paulo Carril denunciou
publicamente que o titular do
xulgado do social número
tres da Coruña ameazouno
con suspender unha vista dun
xuízo polo emprego do galego e que “proferiu descualificacións contra os galegofalantes”.
Eduardo Álvarez denunciou a actitude do xuíz decano
coruñés despois de presentar
unha queixa por escrito por incumprir a Administración o
dereito de Eduardo Álvarez
como cidadán a ser notificado
en galego e por uso ilegal do
topónimo da Coruña. A Mesa

O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón.

indicou que “Fraga Mandián
negoulle ao denunciante o recoñecemento dos seus dereitos
e mesmo chegou a afirmar que
o emprego ilegal do topónimo
constituía un mero «erro ortográfico»”. Pola súa banda, Fraga Mandián demandou por inxurias a Álvarez tras expoñer
este o caso diante dun medio
de comunicación.
O presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística,
Carlos Callón, asegurou que
“situacións como as denunciadas denotan unha xustiza de
baixa calidade” e “na que non
se respecta a liberdade de expresión na propia lingua”, ademais de “incumprirse a lexislación vixente na Xustiza”. Este
incumprimento chega ao extremo de que houbese “casos de
parellas que tiveron que casar
coa presenza dun tradutor”.♦
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Os Bolechas pasan a formar parte da didáctica da educación infantil

Eu son…
MARÍA OBELLEIRO
Braulio, Carlos, Sonia, Pili, Loli, Tatá e Chispa pasan a formar
parte das actividades didácticas e pedagóxicas dos centros infantís para familiarizar os máis pequenos co uso do galego co
fin de favorecer unha percepción positiva da nosa lingua no ámbito escolar. Os célebres Bolechas tratarán de promover o primeiro achegamento á lectura, á escritura e ás relacións sociais.
A campaña Eu son componse de derno, os pequenos daranse a codiversos materiais de carácter di- ñecer en galego e participarán
dáctico e lúdico que xa foron en- nas actividades creativas derivatregados a 85.000 rapaces de un das do uso das fotografías, colaa cinco anos de idade co obxecti- xes ou debuxos.
vo de favorecer a comunicación
Entre o material entregado
habitual en lingua
atópase un libro
galega entre as
con adhesivos que
crianzas. As acticadaquén terá que
vidades deseñapegar no espazo
n dos aspectos
das para a campacorrespondente
máis
novidosos
ña requiren da
para acabar de
implicación tanto da campaña é que
ilustrar o contexto
dos educadores
no que aparecen
como das fami- permitirá coñecer a
os Bolechas.
lias para que os
Por último,
rapaces aprendan opinión dos rapaces. compón a campaa comunicarse e a
ña sete crebacatraballar en grubezas para cada
po. Ademais, prounha das aulas
move a solidariecos seus respectidade entre compañeiros axudán- vos protagonistas. Cada un dos
dose uns aos outros.
crebacabezas chega a adoptar
A colección de materiais da seis formas difererentes que os
campaña Eu son foi presentada pequenos terán que descubrir.
no colexio santiagués de Fontiñas pola conselleira de Educa- A iniciativa
ción e Ordenación Universitaria,
Laura Sánchez Piñón, a secreta- Xosé Fernández Puga, responsária xeral de Política Lingüística, bel de A Nosa Terra, editorial
Marisol López, e a secretaria xe- que deu a coñecer os personaxes,
ral de Igualdade, Carme Adán o apunta que a idea xurdiu co fin
pasado luns día 12.
de que os pequenos se recoñecesen a si mesmos en galego, idea
Os materiais de traballo
que compartiron a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a
A campaña Eu son componse Consellería de Educación e Ordunha camiseta co logo da cam- denación Universitaria e Vicepaña para cada un dos rapaces. presidencia da Igualdade e do
Por cada aula, foron repartidos Benestar. Puga apunta á impordous rotuladores para a marcaxe tancia de coñecer a opinión dos
en téxtil co obxectivo de que os rapaces a través de libros en gapequenos poidan escribir o seu lego “para que se recoñezan no
nome, coa axuda dos educadores. idioma”.
Outro dos materiais repartiAdemais do avance na nordos entre cada un dos alumnos é malización lingüística, Puga suo libro que representa un dos se- bliña a importancia da campaña
te personaxes dos
Eu son no que se
Bolechas. En carefire a posíbeis
da unha das páxiestudos estatístiseu
debuxante,
nas aparece o decos, “a campaña
buxo do Bolecha
supón unha raPepe Carreiro,
que o protagonidiografía
do
za achegando in- considera que Os
alumnado galeformación sobre
go”.
Bolechas baseánse
a súa persoa.
En relación
A creación
co libro foi entre- “máis na seducción
gado un caderno que na obriga”.
Só os Bolechas
de debuxo e espoderían protagocritura no que canizar unha camda alumno podepaña didáctica e á
rá describirse a si
vez lúdica cunha
mesmo e o medio
resposta óptima.
no que se desenvolve. No cader- Os debuxos de Pepe Carreiro gono, os nenos escribirán o seu no- zan do favor do público infantil.
me, data de nacemento, idade, Carreiro considera que a chave
altura, peso, cor de cabelo, nú- da campaña Eu son consiste na
mero de zapatos, características introdución dos nenos no galego
do cepillo de dentes, informa- “sen adoutrinamentos nin obrición sobre a familia, amigos, gacións. Débese facer a partir da
mestres, os xoguetes, libros e de- sedución que espertan os Boleportes preferidos, o disfraz do chas nos cativos”.
Braulio, Carlos, Sonia, Pili,
Entroido, a actividade que os pequenos queren desenvolver no Loli, Tatá e Chispa acadaron un
futuro, a comida preferida, a cor éxito sen precedentes en Galiza a
e por último escribirán unha “pa- pesar de non contar con campalabra preciosa”. A través do ca- ñas masivas de publicidade. O

U

O

éxito dos Bolechas débese ao labor desenvolvido polo seu creador. Carreiro considera que para
gañar a confianza do público é
ineludíbel que Os Bolechas sexan un produto seriado, con continuidade no tempo, que traten

aventuras domésticas ao alcance
dos nenos, que o discurso dos
protagonistas non adoutrine e sexa divertido e o que o tipo de debuxo sexa moi claro, con trazos e
cores simples. “Cos Bolechas
trato de divertir e de entreter”.

Non obstante, Pepe Carreiro
nunca esquece a boa conduta nos
seus debuxos, “os Bolechas son
bos cidadáns”. Para lograr a boa
comunicación cos máis cativos,
Carreiro tenta pórse no seu lugar
imitando as súas expresións.♦
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O próximo verán xa se porá a funcionar en catro comarcas

Once respostas sobre o Banco de Terras
O Banco de Terras levantou unha grande expectación desde que o conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, anunciou ao comezo da lexislatura a súa posta en marcha. A aprobación do proxecto de lei a pasada semana polo Consello da Xunta fixo que o interese se acrecentase e moitas persoas xa o ollan como algo moi próximo. A expectación é aínda maior, se
cadra, entre os emigrantes. Aquí tratamos de contestar algunhas das principais preguntas dos nosos lectores sobre o tema.
■ QUE É O BANCO DE TERRAS?
É un instrumento que vai permitir pór en valor terra que hoxe está abandonada ou infrautilizada mediante a intermediación da administración galega
entre o propietario e o arrendatario. A xunta servirá de garante, en todo momento, da súa titularidade e da súa conservación en bo estado. Trátase pois
dun recurso para pór á disposición dos labregos a base territorial que precisan para incrementar as súas explotacións.
Ao propietario garantiráselle
unha renda e, ao mesmo tempo, recupéranse zonas hoxe
abandonas para o cultivo. Está
previsto que, no prazo de 10
anos, o Banco de Terras permita incrementar a superficie
Agraria útil hoxe traballada
(arredor de 730.000 hectáreas)
en 200.000 hectáreas máis.
■ CANDO COMEZARÁ
A FUNCIONAR?
O proxecto de lei xa foi remitido ao parlamento para o seu debate e posterior aprobación. As
previsións lexislativas son que
estea aprobado entre os meses
de maio e xuño e que, en canto
se cumpran os prazos legais, se
poña a andar. Así que será xa no
verán. Este ano as previsións
pasan por mobilizar entre 5.000
e 10.000 hectáreas de terra
abandonada.
■ COMO HAI QUE FACER
PARA APUNTARSE?
Aínda non pode facerse polo
momento. É preciso agardar a
que se aprobe a lei que o porá
en marcha. Daquelas a Consellaría do Medio Rural informará dos mecanismos axeitados para facelo. Nestes intres
a consellaría está a tratar co
sector cales son as zonas nas
que esa necesidade é maior e,
nun principio, este ano está
previsto actuar en zonas piloto, polo menos unha por cada
provincia.
Inmediatamente despois de
aprobar a Lei articularanse os
mecanismos precisos para a creación dun rexistro de demandantes e oferentes de terras do
futuro Banco.
■ FUNCIONARÁ
EN TODA GALIZA?
A intención da consellaría é
que, a medio prazo, se poida actuar en toda Galiza aínda que se
comezará actuando naquelas
zonas onde é maior a demanda
de terra.

PA C O VILABARR O S

■ COMO SE FIXA O PREZO
DO ARRENDAMENTO?

bel, até un máximo de 30 anos,
se hai acordo entre as partes.

■ PODE HABER
UN TRASACORDO?

Hai dous mecanismos fundamentais. O primeiro é mediante
un acordo entre titular e arrendatario, no que o Banco só se limita a exercer como mediador e
garante da propiedade e da conservación da terra. O segundo
sería mediante a fixación dun
prezo obxectivado e aprobado
polo Consello da Xunta, en función do tipo de terra e a súa aptitude para os distintos cultivos,
a estensión, os datos catastrais,
a ubicación nun determinado
concello...

■ E SE NINGUÉN
QUERE ARRENDAR
EN QUE SITUACIÓN
QUEDAN AS TERRAS?

No caso de que o propietario
precise a terra para traballala e
sacar proveito dela pode reclamala en calquera momento, se
non debe agardar os cinco anos
de cesión que se marca como
período mínimo.

■ POR CANTO TEMPO?
O contrato mínimo de cesión ou
arrendamento é de cinco anos,
aínda que poderá ser prorrogá-

A aplicación do Banco de Terras
terá carácter paulatino e atenderá
preferencialmente as zonas nas
que esa demanda está constatada.
De todos os xeitos, os propietarios das terras deben asumir os
seus dereitos e deberes e, se non
hai persoas dispostas a traballalas, serán eles mesmos os que
teñan que limpalas e mantelas
nun estado óptimo de conservación para previr os incendios forestais ou outro tipo de riscos.
Malia todo, a consellaría poderá
resérvarse a posibilidade de actuar no acondicionamento destas.

■ ENTRA SÓ LABRADÍO OU
TAMÉN PRADOS E MONTES?
En xeral, o Banco de Terras está pensado fundamentalmente
como un instrumento para pór
en valor terra dedicada á vide e
os distintos cultivos, tanto forraxeiros como de alimentación
para o home, así como os prados destinados ao pastoreo do
gando. No caso dos montes
vanse pór en marcha outros ins-

trumentos na Lei de Prevención
de Incendios Forestais (tamén
en trámite parlamentario), como as Unidades de Xestión Forestal, que consisten na agrupación de varios montes e na explotación conxunta da superficie resultante. Neste caso, os titulares manteñen a súa propiedade e xeran investimentos ou
beneficios en función da súa
achega. Son mecanismos distintos que pretenden atender cada un as características específicas da superficie agraria e da
superficie forestal de Galiza.
■ QUEN PAGARÁ
A CONTRIBUCIÓN?
En principio, o propietario, salvo acordo entre as dúas partes.
(Non se pode estabelecer a
exención fiscal).♦

De Juana Chaos proseguirá a folga de fame
malia a rebaixa da pena
A.N.T.
Iñaki de Juana Chaos anunciou que proseguirá a súa folga de
fame, da que xa se cumpren 100 días. O preso fíxolle estas declaracións ao seu avogado, Álvaro Reizabal, tras coñecer a decisión do Tribunal Superemo de rebaixar a tres anos a pena imposta por “delitos de enaltecemento do terrorismo”. A decisión
do máximo órgano xudicial aplica o artigo 578 do Código Penal
no seu máximo extremo, aínda que o reo podería saír libre con
terceiro grao unha vez cumpridos os dous terzos da condena.
O caso do membro da ETA Iñaki
de Juana Chaos segue levantando polémica ante o que semella,
segundo os expertos, unha decisión xudicial arbitraria. Se a Audiencia Nacional decretaba o
cumprimento de 12 anos e sete
meses de cadea para o terrorista
por enaltecemento do terrorismo, o Tribunal Supremo rebaixa
esta petición a tres anos.
O detonante da condena foi
unha campaña mediática urdida

polos medios máis afíns á dereita
anunciando que “un terrorista que
cometeu 25 asasinatos ía saír da
cadea”. O goberno do PSOE cedeu ante as presións e o propio
ministro de Xustiza daquela, Juan
Fernando López Aguilar, declaraba que “no caso de De Juana Chaos, o fiscal recorrerá a súa excarceración ao límite das súas posibilidades e das posibilidades do propio sistema xudicial e verá se é
posíbel que se poida construír un-

Iñaki de Juana Chaos.

ha nova imputación penal por pertenza a banda armada, ameazas ou
continuidade dalgunha forma de
actividade terrorista”.
Estas declaracións do minis-

tro aludían directamente a buscar
un feito para xulgar novamente
unha persoa que xa cumprira a
súa condena, que era de 18 anos,
en aplicación do Código Penal
de aplicación naquel caso, que
era o de 1973. O xuíz Fernando
Grande Marlaska ditou unha
condena provisional mentres se
buscaba un delito ad hoc que imputarlle a De Juana.
Finalmente, logo de barallar
varias posibilidades, optouse por
imputalo por un delito de enaltecemento do terrorismo, que ao
parecer cometera na publicación
de dous artigos no 2004 no diario
Gara, titulados “El Escudo” e
“Gallizo”. En ningún destes dous
artigos De Juana Chaos expresaba ameazas ou outro tipo de actos
violentos, tal e como explica o catedrático de dereito penal da Universidade de Castilla-La Mancha,
Nicolás García Rivas nun artículo
publicado en El País.
Segundo Rivas, “a sentenza
recoñece que ningún dos artigos
xornalísticos contén de forma
exacta descrición do mal, pero interpreta que o sinalamento das
persoas mencionadas podería

G O N ZALO

considerarse unha ameaza velada,
posto que estas ameazas non as
expresa unha persoa calquera, senón un membro da organización
terrorista ETA (...) Da lectura da
sentenza extráese a inquietante
conclusión de que a maldade requirida para construír o delito de
ameazas reside non tanto nos actos de De Juana Chaos como na
súa propia persoa. Alguén condenado por asasinato cuxa abxección permite albiscar sinistras intencións tras a súa denuncia con
nomes a apelidos. Por este motivo
a condena resulta inacaptábel”.
Segue o catedrático explicando que “cando o dereito penal
deixa de castigar feitos concretos
para inclinar a balanza en contra
do acusado polas súas características persoais, incluído o historial delitivo, abandona o modelo
propio do sistema democrático
para incorrer nun insostíbel dereito penal de autor”.
O propio De Juana Chaos, antes de estar listo para saír de prisión, anunciaba que quería comezar a facer política para defender
as súas ideas. Nos artigos critica o
sistema penitenciario español, pide a autodeterminación e carga
duramente contra o PSOE e o
PNV como parte dese sistema represivo do que fala. Porén, tal e
como lembra Rivas, “todos corremos un risco cando o aparato punitivo castiga a alguén sen fundamento, aínda que o condenado sexa un asasino reincidente”.
O caso de De Juana Chaos
non deixa de ser novidade no contorno da ETA, xa que se trata da
primeira vez que un preso se pon
en folga de fame sen a aprobación
da dirección terrorista e que tampouco se acolle a un terceiro grao,
tal e como viña sendo práctica habitual entre os presos etarras.♦
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Penalistas consideran que o procesamento non se axusta a dereito
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Orde
mundial
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O

foro de Davos
reúne os
dirixentes dos
países poderosos, os
mesmos que negaban
onte mesmo o cambio
climático e que agora
ameazan con buscar
solucións que ven coma
novos negocios. Nos
últimos anos á súa sede
acoirazada reciben
invitación artistas
diversos para, co glamour
requirido, formularen
algúns temas que
supoñan discursos máis
acaídos, pero que non
pretenden modificar o
sistema social. É unha
reunión na que se
defende o interese
corporativo. Estudan
temas que as
organizacións alternativas
denunciaron hai 10 anos.
O Foro Social
Mundial, que leva xa sete
edicións, supón o
intercambio de ideas e
propostas das
organizacións do que se
vén chamar sociedade
civil, para superar este
sistema e buscar a
cooperación. Son
analizados temas vitais
coma o comercio ou a
auga. É subliñábel que os
acordos son por grupos
de interese temático. Non
hai un acordo global.
Unha característica
extraordinaria é que non
é algo monolítico, senón
que está tan aberto á
participación coma
fechado á manipulación
ou control por gobernos
ou partidos políticos que
persigan o poder do seu
grupo. Isto trae a vantaxe
de coñecer e escoitar
unha vez ao ano, ou cada
dous como será desta
volta, diferentes
postulados, e o perigo de
que se converta en
reunións só aptas para
profesionais, burócratas
ou persoas do mundo
desenvolvido que
busquen alternativas
persoais. Mesmo que se
coe ese sector
socialdemócrata tan
elegante e insubstancial.
Este ano xuntáronse 50
mil persoas e houbo
1.200 actividades. O
conseguido por este foro
é moito. Hai 10 anos
dábase por rematada a
historia, e o pensamento
único que atenta contra a
razón, enchoupaba os
discursos, e non só os
oficiais. Davos recita o
libre comercio, o Foro
significa un canto ao
librepensamento.♦

A GUERRA POLA ENERXÍA

A dependencia dos EE UU do cru importado será do 66% no 2025

Washington
asegura o petróleo de África
CÉSAR LORENZO GIL
Nos tempos do cambio climático, a dependencia da economía
global dos recursos enerxéticos
fósiles vai en aumento ao tempo
que os xacementos comezan a
escasear. Os EE UU, alertados
polas dificultades de comprar
petróleo nos seus mercados
tradicionais, tenta asegurar
novas reservas en África, onde
se estima que se agocha o 9 por
cento de todo o cru do mundo.
En febreiro do 1945, o presidente estadounidense John Delano
Roosevelt, xa no ocaso da súa vida, recibiu no buque USS Quince
o rei árabe Saud e ambos improvisaron unha “relación especial”,
xermolo da estratexia de compra
global de petróleo que os EE UU
ían ensaiar durante décadas na
propia Arabia Saudita, Irán, os
Estados do golfo Pérsico e Venezuela. A idea era lograr a “seguridade enerxética” que mantería
en pé a medra continua da economía estadounidense.
Esta estratexia tivo a súa primeira revisión após a crise enerxética do 1973, cando o presidente Richard Nixon puxo en
marcha o Plan de Independencia
Petrolífera, que prevía ter autosuficiencia enerxética no 1980.
Mais o proxecto fracasou estrepitosamente, sobre todo porque a
economía seguía absorbendo petróleo a esgalla, moito máis do
que necesitaba, grazas á política
de subsidios e baixos prezos que
se mantivo desde a Casa Branca.
No discurso anual á nación, o
actual presidente, George Bush,
afirmou en voz alta que “a sociedade estadounidense era adicta ao
petróleo”. A declaración ten maior
importancia se temos en conta que
o propio Bush provén dunha familia de petroleiros e que a meirande
parte do seu equipo tamén ten a
ver con esa industria.
A constatación de Bush débese aos problemas que volven ter
os EE UU para manteren a seguranza enerxética. As previsións
falan de que a dependencia do
petróleo exterior cifrarase no 66
por cento no 2025, cando no
1960 era só do 20 por cento. Se a
este dato lle sumamos que os
mercados tradicionais non son
nada mansos (en especial Irán e
Venezuela), é lóxico pensar que
Washington busca novos “caladoiros” para zugar petróleo.
É por iso que a Casa Branca
pousou os ollos en África. Neste
continente está o 9 por cento das
reservas de cru de todo o mundo,
repartido por un rosario de países empobrecidos e faltos de liderado, perfectos para as grandes
empresas estadounidenses. Tamén é certo que a experiencia de
empresas como a Shell en Nixeria explican os custos que ten a
extracción en países sen apenas

infraestruturas e grandes tensións sociais pero se temos en
conta que a Chevron aumenta os
gaños un 50 por cento de ano en
ano, está claro que as grandes
petroleiras poden asumir estes
“contratempos”.
Como primeira medida nesta
apurada carreira polo control do
petróleo africano, os EE UU
acordaron a creación dun mando
propio para África. A escusa, a
crecente influencia islamista (co-

mo por exemplo en Somalia).
“No contexto mundial de guerra
contra o terrorismo é fundamental parar a ameaza africana. O
soño dun novo califato que chega de España a Lesotho é razón
suficiente para tomar medidas”,
explica o documento do Ministerio de Defensa para explicar esta
decisión. O anuncio, por certo,
chega despois da conquista de
Somalia por parte de tropas etíopes ao mandado de Washington.

Se se sabe que África mantén esta cantidade de petróleo
soterrada en selvas e mares, por
que agora tanta présa? A razón
fundamental do avance militar e
comercial é a competencia chinesa. Na última xira do presidente da China, Hu Jintao, por
África, asináronse centos de
acordos comerciais con dous rubros principais: o algodón e o
petróleo. O crecemento oriental
Continúa na páxina seguinte

O outro neoliberalismo
Moito se fala dos efectos do neoliberalismo na economía latinoamericana. As crises arxentina e uruguaia, a reacción brasileira contra as políticas de Fernando Henrique Cardoso, os
procesos de poxa ben barata
dos grandes recursos públicos.
Mais África tamén sufriu dorosamente esta ideoloxía económica. A primeiros da década do
1980 produciuse en moitos países unha profunda reforma dos
servizos sociais. Privatizouse a
sanidade e o ensino, amais da auga e a luz. Como consecuencia,
cidades como Lagos (Nixeria) ou
Der es Salaam (Etiopía) viviron
dúas revolucións diverxentes. Os
seus centros financeiros convertéronse en castelos de obscena riqueza onde o 2 por cento da poboación acumula o 80 por cento
da renda. Ao seu redor, estendeuse coma unha infinita alfombra,
un suburbio de casas de pallaba-

rro onde aumenta a poboación
sen control e se estende a fame e
a peste da sida. Por poñer un
exemplo, a esperanza de vida en
Bostwana no 1985 era de 60
anos. Hoxe non chega aos 30.
Outro exemplo, a poboación urbana de Zimbabwe en idade de
traballar medrou en 300.000 persoas por ano na década do 1990;
a oferta de emprego só aumentou
en 9.000 prazas anualmente.
Segundo explica o director
do Centro para Estudos Africanos da Universidade de Berkeley, EE UU, Michael Watts, as
previsións son pouco optimistas.
As exportacións africanas pasaron de representar o 6 por cento
do mercado mundial no 1962 ao
2 por cento no 2000 e se antes
este rico continente diversificaba
a súa produción, agora concentra
todos os seus esforzos no petróleo, recurso que alimenta as elites de Nixeria, Angola ou os pa-

íses do golfo de Guinea pero que
non supón mellora ningunha para o xeral da poboación. Tendo
en conta as pesquisas de Watts
ou as recentes investigacións da
española Eloísa Vaello, as bolsas
de petróleo, lonxe de seren unha
benzón para os países que as posúen acaban sendo unha maldición que se traduce en aumento
da violencia, perda de calidade
de vida e procesos de degradación ambiental e traslado de poboación (a que mora perto dos
pozos que se van explotar), con
consecuencias sempre fatais. E
como caso paradigmático velaí
está Nixeria, sétima potencia exportadora de petróleo do mundo,
cuns beneficios nos últimos 35
anos anos de 400 mil millóns de
dólares, que viu como a porcentaxe de poboación que vive cun
só dólar ao día pasou nese mesmo período do 36 ao 70 por cento do montante total.♦
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Aquí fóra

RA POLA ENERXÍA
Vén da páxina anterior

precisa enerxía e a estratexia é
tamén aproveitar a debilidade
africana para facer bos negocios.
Tal e como explica Xulio Ríos,
especialista no país asiático, os
intercambios que ofrece Pekín
son moi vantaxosos para os países da África subsahariana. A
cambio da explotación dos seus
recursos, os compradores non só

pagan con cartos senón con infraestruturas e produtos xa manufacturados.
Onde máis preocupa esta nova
influencia é no Sudán. Non en van
prevese que a base do novo Mando Africano do Exército USA se
sitúe na antiga colonia francesa de
Djibouti, xusto no corno do mar
Vermello, perto do propio Sudán,
Etiopía, Eritrea e Somalia.♦

A trampa
do biodiésel
Ao tempo que se descobre a guerra contrarreloxo por facerse cos
principais xacementos petrolíferos de África, cobra protagonismo, por mor da preocupación
global polo cambio climático, o
negocio
do
biodiésel. Este
combustíbel
compatíbel cos
motores que
habitualmente
consomen gasóleo vive momentos de expansión.
A
ciencia xenética permite hoxe en día cultivar grandes plantacións de soia, xirasoles ou outras
plantas oleoxinosas dun xeito industrial.
Xa no 2001 a Comisión
Europea recomendou o incremento da produción de biodiésel. Consciente de que Europa
tería problemas para facer rendíbel o cultivo –explicaba o
xornalista inglés George Monbiot que para mover con biodiésel só os autobuses e coches
británicos faría falta explotar
24,9 millóns de hectáreas. A
superficie do Reino Unido é de
5,7 millóns de hectáreas– alentaba os intercambios con países subdesenvolvidos.
Coma a lava se estenderon
experiencias de plantacións adicadas ao biodiésel en países como Sudáfrica. Até agora, as experiencias son modestas por dúas razóns fundamentais: a falta

de investimentos e a falta de
amparo social. Mais estas dúas
eivas van camiño de acabar.
Grandes empresas están gastando diñeiro en plantas de refinamento de biodiésel e, sobre todo, na mellora
das especies
vexetais máis
axeitadas.
Ademais, os
principais foros
económicos
do
mundo defenden o biodiésel como
alternativa ao
petróleo para acabar co cambio
climático, tal e como se afirmou
no Foro de Davos (Suíza) do
pasado xaneiro.
As consecuencias poden
ser graves. Multinacionais poden comprar inxentes cantidades de terreos cultivábeis a
custa de bosques ou veigas de
produción agraria destinada á
alimentación. Se no pasado
(tal e como conta Eduardo Galeano en Las venas abiertas de
América Latina) o mundo viviu soños de grandeza grazas
aos monocultivos de cacao, cana de azucre ou caucho para finalmente caer na máis profunda das miserias, as plantas destinadas ao biodiésel poden deixar países enteiros convertidos
en ermos sen que á atmosfera
deixen de ascender gases invernadoiro como o nitróxeno
ou dióxido de carbono.♦

Guerrillas confrontadas
LAUDELINO PELLITERO
As novas tecnoloxías serven de soporte para abrir xicas entre as vías armadas do socialismo, duranun novo escenario no que se libra unha dura pug- te décadas mantiveron unha estratexia de non
na entre as Forzas Armadas Revolucionarias de agresión, e mesmo actuaron como aliados táctiColombia (FARC) e o Exército de Liberación cos contra os inimigos comúns que encarnaban: o
exército colombiano, os grupos paramilitares das
Nacional (ELN).
Na pasada fin de semana, na páxina web das Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ou
FARC aparecía unha declaración na que se sina- dos instrumentos bélicos que os EE UU fornecen
laba o ELN como un movemento insurxente que a través do Plan Colombia.
As negociacións entre os sucesivos gobernos
está a vivir un triste solpor na súa existencia. En
formato electrónico as FARC non se paran en de Colombia e as guerrillas non son novas. Semdescualificar o proceso negociador que o ELN pre acabaron por fracasar, pero houbo intentos
está a desenvolver co goberno colombiano, nin prolongados e explícitos, dos que é boa testemuen desacreditar a vía escollida para a reincorpo- ña a mítica imaxe do ex-presidente Andrés Pasración á vida política, senón que se acusa direc- trana, quen estando en exercicio paseaba distentamente ao outro movemento insurxente de estar didamente pola selva co comandante en xefe das
completamente infiltrado pola intelixencia mili- FARC, o septuaxenario Pedro Antonio Marín, altar, actuando como aliados estratéxicos do outro- cumado Manuel Marulanda ou “Tirofijo”.
Negociacións políticas entre gobernos e guera principal inimigo, o exército colombiano
O nivel de confrontación entre as dúas guerri- rrillas sempre as houbo, e hainas aínda, por máis
llas máis poderosas do continente non se cingue que haxa organizacións políticas que neguen o
innegábel. Os procesos
aos incruentos escenarios
negociadores en moitas
do ciberespazo nin ás deocasións derivaron en
savinzas estratéxico-polífracturas internas nas orticas, ou ás acusacións de
ganizacións insurxentes
traizón á revolución.
ou en confrontacións con
Quizais as cifras de
grupos que deciden per500 mortos causadas nos
sistir na vía armada.
combates, dadas polo viNon se pode descartar
cepresidente colombiano
a idea de que o ELN estea
Francisco Santos estean
parcialmente infiltrado
infladas, pero ninguén se
pola poderosa intelixencia
atreve a negar xa a evinorteamericana que mardencia dunha virulenta
ca as liñas básicas das acconfrontación armada entuacións do exército cotre ambas as guerrillas.
lombiano contra as gueNos departamentos
rrillas. Pero carece de funcolombianos de Arauca,
Antioquia e Cauca a con- Pedro A. Marín, alcumado Manuel Marulanda ou Tirofijo. damento acusar o ELN de
ser un aliado do exercito
tenda armada que se libra
colombiano.
dende hai meses está preñada de sangue e morte.
inguén se atreve a negar xa O 22 de febreiro comeza na Habana a quinta
Ambas as guerrillas
a evidencia dunha virulenta rolda de conversas entre o
naceran a mediados da
colombiano e o
década do 1960, nun cliconfrontación armada entre goberno
ELN na procura dun proma de violenta guerra ciceso de paz que desembovil que entre os anos 1948
ambas as guerrillas”
que na reinserción polítie 1957 deixaron 300.000
ca e na fin da loita armamortos, tras o asasinato
do político liberal Jorge Elicer Gaian, que provo- da. Os diversos encontros foron patrocinados pocou unha insurrección popular que foi cruelmen- lo goberno cubano. A axenda desta quinta fase,
te reprimida e que fora acompañada dunha san- foi definida en Caracas entre o Alto Comisionaguenta cazaría de esquerdistas que pasaría á his- do do goberno colombiano Luis Carlos Restrepo
e o segundo xefe do ELN, Antonio García.
toria co nome do “Bogotazo”.
Non semella doado de crer que os Gobernos
Se no 1964 nacían as FARC, como estrutura
armada próxima ao PC, no ano 65, no mesmo de Cuba e Venezuela sexan propensos a particicontexto histórico e político, eran os estudantes par en estratexias antirevolucionas.♦
filocubanos Vázquez Castaño e Víctor Medina os
que fundarán o ELN.
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
Por moi grandes que fosen as fendas ideoló(www.igadi.org)
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Kaiak extremo

A monfortina Laura Cabo, segunda na Copa Galega
A.N.T.
Os rápidos das Torrentes de Mácara-Ramil, no río Ulla, foron
por terceiro ano consecutivo o escenario da Copa Galega de
Kaiak Extremo, un evento que naceu cunha clara compoñente
reivindicativa e que vai camiño de converterse nunha das probas de inverno de referencia dentro do Estado. Tres piragüistas
vascos, todos do club Atlético San Sebastián, fixéronse co podio
na categoría masculina, mentres que en damas o primeiro posto foi para Jus Erguín (Club Asociación Esportiva Pallars) e o
segundo para Laura Cabo Domínguez, do club Tixós de Monforte.
Aínda que a climatoloxía non
acompañou, entre o 10 e o 11 de
febreiro celebrouse nas Torrentes
de Mácara, en Ramil, a III Copa
Galega de Kaiak Extremo, cunha
participación destacada de piragüistas e de público. Con máis
de trinta inscritos nas dúas categorías, este novo encontro lúdico
reivindicativo volveu reunir nos
rápidos do Ulla clubs galegos,
vascos e cataláns, contando ademais coa participación dun grupo alemán.
Despois dos descensos clasificatorias do sábado, 16 foron
os deportistas que competiron
nas probas finais programadas
para a mañá do domingo. Nas
diferentes mangas eliminatorias

resultou gañador na categoría
masculina Aritz Fernández, do
club Atlético San Sebastián. O
segundo clasificado nestas probas foi Mikel Sarasola, acadando o terceiro posto Gorka Goikoetxea, ambos os dous do
mesmo equipo que o primeiro
finalista. No apartado feminino,
o primeiro posto foi para Jus
Erguín, do club catalán Pallars,
e o segundo para Laura Cabo
Dominguez, do Club Tixós de
Monforte.
A copa, organizada pola
Plataforma Social para a Defensa do Alto Ulla, a Federación
Galega de Piragüismo, Arrepións e a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza

(ADEGA), está a converterse
nunha das actividades de referencia no piragüismo galego e
esperta ano a ano o interese cada vez maior de público e parti-

cipantes. Os organizadores, que
fan unha valoración moi positiva da III Copa Galega de Kaiak
Extremo, queren con este tipo
de eventos poñer de relevo o

E X E R C I C I O E SAÚ D E

potencial que nesta época do
ano teñen os río galegos, un dos
destinos máis importantes dentro do Estado no que augas bravas se refire no inverno.♦

XURXO G. LEDO

Que queres ser de vello?
Seguro que moitas veces escoitamos esta pregunta e as repostas
mudaban bastantes veces. Uns
querían ser médicos, outras enfermeiras, outros camioneiros, outras
oficinistas e así unha longa lista.
Cantos de vós “sodes” o que
supostamente pretendiades de
cativos? Agora cabería preguntarvos: que queredes ser de vellos? É o voso corpo actual froito da fortuna ou o resultado
máis ou menos evidente da vida
que levastes até o de agora?
Ás veces, a evidencia non
quere ser recibida polas nosas
mentes hipertrofiadas. Se tivésemos que representar os nosos
corpos e puidésedes ver o que
fan os demais levariamos sorpresas como comprobar que a cabeza se representa cun tamaño proporcionalmente maior. O corpo é
considerado como elemento auxiliar que está presente cando hai
problemas de saúde ou cando
queremos aparentar guapos ante
outras persoas. Esta forma de
comportamento pasa factura,
non a todos igual pero a factura
chega irremediabelmente.
Pode que fixerades deporte
de cativos e que levedes os vosos fillos a escolas deportivas,
non embargante agora non tedes
tempo nin ganas de practicar un
pouco de exercicio aínda que si
desexades estar saudábeis. É un
pouco contraditorio que un mecanismo coma o noso, deseñado
para moverse, o evite aínda que
atopemos miles de escusas.
Cando queirades reverter o proceso de envellecemento será demasiado tarde e o tempo perdi-

do nunca chega a recuperarse.
É certo que a Administración
non fai gran cousa por axudar,
ou mellor dito, non fai nada porque carece de sensibilidade para
darse conta dos enormes beneficios que suporía investir en infraestruturas coma parques, circuítos de paseo, sendeiros, material nas zonas recreativas ou
ximnasios. Para crear programas
encamiñados á práctica saudábel de exercicio con profesionais que fagan avaliacións periódicas, para asinar convenios
con entidades que promovan a
cultura física entre a poboación.
Observade se no voso concello existe algunha ou varias destas infraestruturas ou programas.
Se hai algunha información para
que poidades coñecer como mantervos saudábeis facendo exercicio, mantendo unha alimentación adecuada, previndo estados
deficitarios con enorme estrés
oxidativo e psicolóxico. Cantos
ximnasios municipais hai onde
vivides?, cal e a cualificación do
persoal?, canto se gasta en propaganda institucional, sobre todo
agora que hai eleccións?, e non
embargante canto se inviste en
prevención?, ¿en conciliación da
vida familiar coa saúde persoal
con profesionais e centros para
atender os rapaces namentres nós
facemos un pouco de actividade
física que vai mellorar a nosa calidade de vida e que incluso reducirá o índice de absentismo por
enfermidades nas empresas, como as relacionadas con lumbalxias, síndrome do túnel carpiano,
problemas de cervicais, etc?

Nun libro moi interesante titulado 678 monxas e un científico elaborado por David Snowdon, relátase como se fixo un
estudo sobre a vellez e o Alzheimer e as conclusións ás que se
chegou. Se o ledes seguro que
non vos deixará impasíbeis.
Nun dos apartados sinala que o
exercicio físico é un dos métodos máis fiábeis para conservar
a saúde cardiovascular e os seus
beneficios serven a calquera
idade. Refire tamén que a actividade física mellora o rego
sanguíneo e leva o cerebro o
osíxeno e os nutrientes que necesita para funcionar ben. Así

mesmo reduce as hormonas do
estrés e aumenta as substancias
químicas que alimentan as células cerebrais, axudando a combater a depresión e algunhas lesións do tecido cerebral. Finalmente. explica que cando lle
preguntan que é o primeiro que
deberían facer para envellecer
ben, el replica que camiñar, que
é un exercicio que beneficia a
todos, e ademais que o importante é atopar un deporte ou actividade coa que en verdade se
desfrute, de xeito que poida
practicarse con regularidade,
polo menos catro días á semana
durante o resto da vida. “Non só

protexe o corazón e os ósos, senón tamén o cerebro e nunca é
demasiado tarde para comezar”.
Na última enquisa sobre os
hábitos deportivos dos españois
maniféstase que baixa a frecuencia de asistencia a os espectáculos deportivos.
Na Estratexia NAOS descríbese que morren 57 millóns de
persoas a o ano. Segundo o informe sobre saúde no mundo
(2002) o aumento das enfermidades crónicas é o responsábel
das dúas terceiras partes de estas
mortes e do 46% da morbilidade
global. Estas porcentaxes van en
aumento, polo que se non invertemos esta tendencia, no ano
2020 as enfermidades non transmisíbeis serán a causa do 73%
das defuncións e do 60% da carga mundial de enfermidade.
Na mesma referencia cítase
que na poboación adulta española (25-60 anos) o índice de obesidade é do 14,5% namentres
que o sobrepeso ascende ao
38,5%. Isto é, un de cada dous
adultos presenta un peso superior ao recomendábel. A obesidade é máis frecuente en mulleres
(15,7%) que en varóns (13,4%).
Tamén se observou que a prevalencia da obesidade crece conforme aumenta a idade, alcanzando cifras do 21,6% e 33,9%
en varóns e mulleres de máis de
55 anos, respectivamente.
Rematamos preguntándovos
a vós e aos políticos que optan a
administrarnos: que queredes
ser de vellos?♦
coquegl@terra.es

A paisaxe
en convulsión
Deseño gráfico
no Massó
Este xoves 15 de febreiro inaugúrase no
Museo Massó, en Bueu, a mostra O deseño
gráfico na colección do Museo Massó, ao
redor do gráfismo no envasado e na publicidade levado á cabo pola conserveira desde
os últimos anos do s. XIX até a década dos
oitenta do XX. Estruturada segundo o proceso produtivo que vai desde a impresión da
materia prima até que está ao dispor do consumidor, a mostra está composta por follas
de lata, etiquetas, envoltorios e publicidade.
Permanecerá aberta até o 30 de setembro. ♦
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Preséntase
o terceiro Play Doc
Do 22 ao 25 de marzo celébrase en Tui a III
edición do festival internacional de documentais, Play Doc, cun programa que combina a proxeccións de traballos internacionais, ademais dos galegos, cun cartel reforzado de actividades paralelas. De todas
elas destaca a presenza de Ron English e do
grupo Mostar Sevdah Reunion. Esta banda
bosnia ofrecerá un concerto que aposta pola
música para superar o conflito dos Balcáns.
O grupo formouse despois da súa primeira
reunión no verán de 1993 durante a destrución de Mostar, cidade na que se topaban.♦

Pormenor dunha
das imaxes que forma
parte da mostra
Casas Doentes,
de Manuel Sendón,
que podemos contemplar
na Fundación Barrié de Vigo.
Orixinal a cor.

Fotograma de En teoría, de Lidia Fraga.

Segundo concurso
Curtas na rede
Xa está en marcha a segunda edición de
Curtas na rede, un concurso organizado
pola Secretaría Xeral de Comunicación e
o Consello da Xuventude de Galiza. Os
participantes deberán presentar unha obra
inédita ao redor dos temas de xuventude,
inmigración e medio ambiente. Como novidades este ano poderán participar os galegos que non residan en Galiza e crearase unha nova modalidade, os micromovies
realizados coa cámara dos móbiles. Os
traballos poderán enviarse até o 15 de setembro de 2007. Haberá ademais a posibilidade de abrir unha bitácora de rodaxe.♦

X

avier Queipo ten novo libro
nos andeis, Dragona (Xerais).
Segundo as palabras do autor,
a acción desenvólvese nunha
cidade esteiro na que só viven inmigrantes, cunhas rutinas vitais irracionais e moi
semellantes. Queipo comezou a escribir
esta novela no 1994 e reescribiuna moitas
veces. Da escrita á imaxe. O fotógrafo
brasileiro Keiny Andrade gañou o premio

de Fotoxornalismo Caixa Galicia por unha serie de instantáneas titulada “Violencia en São Paulo”. E seguimos con
premios. O grupo musical Berrogüetto
gañou o Premio da Crítica Musical Alemá por 10.0. Tamén o último traballo de
Abe Rábade foi recoñecido. A UNED
de Melilla premiouno como mellor solista de jazz do ano e a revista Cuadernos de jazz deulle o seu premio anual.♦
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Galiza segue
a reflexionar sobre a paisaxe
Publícanse os traballos dun foro interdisciplinar sobre o ‘feismo’
X.C.
Non só Otero, Risco ou Rof
Carballo reflexionaron sobre
a paisaxe. Os galegos ségueno
a facer, sobre todo, logo do
salto “modernizador” das últimas décadas. O libro Feismo? Destruír un país (Difusora) contribúe ao debate público co resultado dun singular encontro interdisciplinar
celebrado en Ourense no 2004.
En 2004 a editora Difusora de
Letras convocou un encontro interdiscplinar no que, durante 48
horas, até trinta persoas diferentes permaneceron pechadas e en
“estado de debate” para tratar de
ofrecer pistas e diagnósticos sobre un mal que trascende o estético e se instala no modelo de desenvolvemento económico e na
ordenación de territorio. Non hai
conclusións no libro, como non
as houbo aquel mes de novembro de 2004 na capital ourensá,
pero si intervencións que suxiren
por onde pode ir o futuro.
“Que é realmente [o feísmo], de onde vén e até onde
chegan as súas consecuencias?
É un fenómeno único ou multipolar? Coñecemos outras sociedades que o padezan? Pódese
rastrexar historicamente? É endémico ou inducido? Debe chamarse feísmo?”, estas eran al-

Dúas imaxes de Casas doentes, exposición de Manuel Sendón aberta ao público na Fundación Barrié de Vigo.

gunhas das cuestión que se lle
formulaban os asistentes procedentes de Galiza e Norte de Portugal, atendendo á consideración de rexión natural común. A
escolla dos organizadores pretendeu que estivesen presentes
múltiples disciplinas: antropo-

loxía, política, literatura, economía, filosofía, xornalismo, artes, docencia, historia. A nómina confirmou esa intención e os
organizadores anuncian para este ano un novo foro co mesmo
esquema de funcionamento.
Antón Baamonde, Xosé Ma-

nuel Beiras, Manuel Gallego,
José Miranda, Begoña Muñoz,
Chus Pato, Xosé Carlos Sierra,
Manuel Caamaño, Xesús Vázquez ou Teresa Táboas, foron
alguns dos debatentes, e o libro
recolle mesmo o seu intercambio previo de textos, ademais da

transcripción de todo o falado
nas xornadas. O volume complétase con máis de 800 imaxes
realizadas por Alba Vázquez
Carpentier, que funcionan como
dunha sorte de radiografía visual masiva dalgunha das paisaxes que enchen o país.♦

A nova estética das casas inacabadas do rural
M.V.
Hai algúns meses interrogamos un arquitecto, con varias investigacións no
seu haber sobre a casa galega, a respecto
das críticas que están a recibir as vivendas construídas polos emigrantes europeos retornados, sobre todo no rural. Insinuámoslle a posibilidade de que, igual
que hoxe se fan libros enaltecendo as casas dos brasileiros ou os edificios dos indianos, podería suceder outro tanto, nun
futuro talvez non tan afastado, coas casas dos suízos. A primeira resposta do
noso amigo foi a de non rexeitar a idea
de todo, para despois poñerlle dúas pexas: A primeira que as casas dos indianos estaban feitas con máis recursos e, a
segunda, que eran máis coherentes entre
si, en tanto que as dos retornados de Europa representan unha especie de totum
revolutum difícil de clasificar ou de entender como unha tendencia.
Hai poucas semanas o asunto tornou a
nós, desta volta da man dun fotógrafo,
Manuel Sendón, e do seu proxecto Casas
doentes. Sendón rexeita, con claridade, o
concepto de feísmo, difundido no seu día,
con notábel éxito, por La Voz de Galicia,
e sinala que esas casas inacabadas ou semicaídas, conteñen en moitos casos materiais nobres, como a pedra e a madeira, e,
en calquera caso, forman parte da nosa
memoria, como individuos (o propio fotógrafo represéntase no catálogo da mostra a través dunha casa da súa familia, nas

mesmas condicións) e da nosa memoria
como país, sometido a un precipitado
cambio e a múltiplos condicionantes.
Sendón apuntaba tamén unha crítica cara
á visión urbana, unha visión de superioridade, que moitas veces se desliza sobre a
nosa mirada do rural. O fotógrafo sabe
que a imaxe, como a arte en xeral, nunca
é obxectiva, máis iso non quita que non
deban ser críticadas as olladas paternalistas sobre o que non é o noso mundo.
Co seu traballo agora exposto, Sendón
–e non de forma inconsciente– estalle
dando prestixio, está afirmando dalgún
modo a beleza e as posibilidades estéticas
destas vivendas (centos de vivendas que el
recolle nesa especie de inquérito gráfico
pola nosa xeografía) e está abrindo unha
liña que, intuímos nós, podería ter bastante futuro, botando abaixo de paso o concepto de feísmo ou, paradoxalmente, como sucede tantas veces na arte de tendencia, dotándoo de connotacións positivas.
Esta intuición que Sendón apunta con
claridade veu contar cun novo apoio, cando, no pasado número de A Nosa Terra,
poidemos ver a portada dun disco de
6PM, grupo coruñés de rock electrónico
que canta en inglés. A portada está feita
cun primeiro plano dunha casa de cemento, sita en Catoira, que parece abandonada
e que podería ter formado parte, sen dúbida, do proxecto de Sendón. De súpeto, nós
mesmos acabamos por caer na conta do

gran valor estético, da forza poética, destas casas solitarias, talvez abandonadas
(aínda que non esteñamos seguros diso),
deterioradas ou algo caídas ou, noutros casos, inacabadas, sen recebar. Son edificacións que nos fan pensar na súa contorna
(onde se ubica?), en quen vivían nelas, en
porque as deixaron ou en cal é a razón de
que non acabasen de construílas. E, xa
chegados aquí, aínda cabe pensar algo
máis: ¿se a casa, como se ten repetido
tantas veces, é un dos signos máis queridos do individuo galego do século XX,
non é a situación destas casas unha inmensa, poderosa e pertinente metáfora de
boa parte do país, de boa parte dos seus
habitantes? País, en certa medida, abandonado, inacabado, interrompido, creado de
materiais nobres e doutros que non o son
tanto, formado con alicerces sólidos e meditados, pero tamén con adherencias rápidas, importadas e, a fin de contas, moi
prácticas (pensemos na uralita do pendello
de pedra e nas súas numerosas variantes).
Edificacións que se adaptan, e que mostran, unha economía violentada, en tránsito, que morre e rexorde. Son casas que,
sen dúbida, reflecten unha enorme tensión
e unha poderosa historia. Non por casualidade, Sendón lle puxo ao seu traballo o
nome de Casas doentes, especificando
que o de doentes vai no duplo sentido de
enfermas, mais tamén de casas que se están a queixar.

Volvendo á capa do disco de 6PM,
coidamos ver aí unha intuición, a intuición poética da que falabamos antes. E
vénnos á mente o caso de Irlanda, os seus
posters con múltiples portas de petador,
de cores diferentes, ou de portadas de pub
de madeiras e letreiros suxestivos. Do que
falamos agora é de algo menos restaurado, menos estético, en principio, máis
grunge. As nosas casas inspiraríanse mellor no pantalón texano roto, na tendencia
neo-hippy que fai do descoido unha marca, unha identidade. Xa a posmodernidade nos afixera aos locais que mostran ao
aire as súas tripas, os tubos de extracción
e as conducións eléctricas. É unha estética feísta que foxe, como da fame, do pasteleo, unha estética que nos lembra que
somos un permanente obxecto inacabado.
Tamén Sendón xogara con isto noutro traballo anterior, mesturando o concepto de
obra de arte co de obra de construción.
Voltando ao principio, poderiamos
aínda dicirlle ao noso arquitecto que as casas dos emigrantes europeos retornados
non sempre están feitas con poucos recursos e que o que máis homoxeneíza as nosas apreciacións estéticas (que son, en boa
medida iso: apreciacións subxectivas) é o
paso do tempo. Pronto veremos todos estes edificios como característicos dos anos
setenta e oitenta do século XX, a época no
que o rural galego sofreu unha fundamental e irreversíbel transformación.♦
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Unha
imperial
VÍTOR VAQUEIRO

L
‘En Portugal ‘Falar de feísmo parece unha frivolidade’
non se
M
G
de implantación. (...) O que son
fondamente. A paisaxe rural é a
a arquitectura como fea
denomina así’ Definir
as grandes cuestións de orderepresentación dunha orde
ou bonita de maneira xeneraliANUEL

ÁLVARO DOMÍNGUEZ
O feísmo aplicado aos territorios contemporáneos da “explosión da cidade” e que xenericamente corresponden á urbanización de territorios extensos... non é denominado así en
Portugal. O que existe, sobretodo nas xeracións marcadas pola
defensa das formas urbanas canónicas tidas como disciplinarmente e esteticamente correctas, é unha especie de lamento
ou de sentimento de dupla perda: a cidade canónica, sobretodo a cidade histórica, que se
descaracteriza e a produción
dun territorio urbano “sen calidades”, mal estudado e catalogado como unha perversión da
“boa forma urbana”.
O mesmo se aplica á abordaxe da “paisaxe”, sobretodo
da paisaxe rural, onde domina
tamén a nostalxia da perda de
territorios dun pasado “máis
que perfeito” que, moitas veces, só existen ou supostamente existían en canto fenómeno
discursivo e imaxético (fotografía, cinema, literatura...).♦

zada non ten sentido. Se o aplicamos para definir as construcións do medio rural galego, o
estraño termo do feismo é totalmente equívoco. Xulgar como
feo supón facer referencia a un
modelo prefixado de como debe ser unha arquitectura, o que
leva dentro un academicismo
que descoñece a variedade e a
riqueza da arquitectura como
expresión do home. (...) A paisaxe rural ten evolucionado

ALLEGO

agraria determinada, e o campesiñado está a desaparecer, e
con el vanse unha cultura e a
súa paisaxe.. En Galiza as aldeas transfórmanse, morren, os
camiños pérdense e outros alleos ao medio ábrense indiscriminadamente. Sistemas de cultivos tradicionais substitúense.
O eucaliptal domina grandes
extensións. Construcións industriais espállanse polo territorio sen criterios razonábeis

nación do espazo non son un
tema de debate, e non obstante
aparece unha sensibilidade a
unha das súas manifestacións.
A Arquitectura parécenos fea e
non unha paisaxe distorsinada
e convulsa que está a expresar
o que pasa dentro dela. (...) Falar de feísmo parece cando menos unha frivolidade que distrae dos problemas importantes
do proceso de construción do
noso contorno.♦

‘Á «cultura feísta» eu chámolle barbarie’
XOSÉ M. BEIRAS
Cultura ou barbarie. Hai cultura de clase ou cultura desclasada. Cando falamos de construción da vivenda rural, de que
estamos falando cando falamos
de ‘rural’? Da sociedade paisana que é, clasisticamente, completamente distinta da sociedade burguesa, unha sociedade
urbana onde o noventa e cinco
por cento da povoación ocupada é asalariada, cando na sociedade rural é ao contrario: o no-

venta e oito por cento non é
asalariada. Sobre o tema de canons ou anomía, a miña resposta á pregunta de Umberto Eco
sobre Rubens e Picasso sería:
os músicos saben distinguir
perfectamente entre música e
ruído, e estou seguro de que
Mozart, hoxe, se resucitase, escoita Shostakovich e distingue
perfectamente que iso é música,
e de gran calidade, aínda que
non sexa dos canons estáticos

da cultura en que vivía, e que
compartía. E o problema do desastre que chamo degradación é
que iso nin é arquitectura nin é
música: é ruído. (...) A diferenza entre o que é a natureza nun
sentido estrito –o ruído existe
na natureza– e o que é música,
que é un produto dun artefacto
elaborado polo ser humano. E
eu creo que isto e fundamental,
cando falamos de cultura feísta,
que eu chamo barbarie.♦

eo n’A Nosa Terra que
Rafael Conte –crítico de
sona, segundo se
comenta– escrebe, en Babelia,
depois dunha chea de erros cometidos no comentario do libro
de memorias de José Saramago
–o cal induce a pensar que a
crítica está feita sen ter lido o
libro– que o premio Nobel é un
“escritor español de expresión
portuguesa”. Este achado
sociolingüísticoxeográfico só é
equiparábel a aquel outro, dun
non menos importante teórico,
chamado Santos Juliá, que aseveraba que, en orixe, tan lingua
galega era o galego como o español, cousa que todos
sabemos desde hai tempo, desde os recuados días que aprendimos que tan lingua italiana é
o italiano como o alemán.
A min o de escritor x de expresión z sempre me tivo un
arrecendo un pouco suspeitoso,
sinaladamente porque costuma
aplicarse en contextos que embrullan un perfil colonial, do tipo “poeta francés de expresión
swahili”, ou “novelista inglés
de expresión bengalí”, inda que
deba recoñecer que nisto, a cultura española é verdadeiramente especialista, talvez porque,
como sinalaba un dos seus
intelectuais hai poucos meses,
nunha expresión de sinceridade
que o honra, a cultura española
é de terceira división desde hai
trescentos anos.
Eu penso que, con efeito,
Saramago, despois de pasados
aqueles tempos nos que lle
faltaba pouco para se
proclamar independentista
galego leva a facer méritos desde hai moito para o
consideraren un escritor que defende, de maneira practicamente incondicional, a actual política territorial dos sucesivos
gobernos españois. Ora, de aí a
consideralo un escritor español
de expresión portuguesa fica un
pequeno bocado.
Mais, para que imos
enganarnos. Se somos, embora
só un pouco, freudianos, saberemos que o exceso é, inexorabelmente, sinal de precariedade. E
a cultura española, infelizmente
para ela, non se pode gabar de
escintilar na noite como un lóstrego cegador. Por non ter, non
ten nen unha Rosalía e o mellor
prosista en español do XX era
de Vilanova de Arousa e non de
Torrelodones. Por iso, un supór,
se mañá Roberto Carlos se
nacionalizara español, leríamos
na imprensa española “o futbolista español Roberto Carlos” e
se, ás avesas, Raúl se nacionalizase chinés que outra cousa poderíamos ler e escoitar que “o
futbolista español”? Porque, que
outra cousa podería ser se naceu
en Madrid? Que Roberto Carlos
nacera en São Paulo iso é fariña
doutra muiñada.♦
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Prensando papel
Unha soidade demasiado
ruidosa, de Bohumil Hrabal
(traducida ao galego por
Fernando de Castro) conta a
historia de Hant’a, un operario
que se dedica
a prensar papel vello nun
soto en Praga.
Mais de
cando en vez
garda algúns
dos libros que
debería
eliminar aínda
que na casa non
teña xa lugar
para nada máis.
Tamén gosta de beber cervexa
mentres fala de filosofía, arte e
historia. Edita Rinoceronte.♦

Galiza versus Galilea
A novela de Bernardino Graña
nútrese dos evanxeos oficiais e tamén dos apócrifos
Título: Protoevanxeo do neto de Herodes.
Autor: Bernardino Graña.
Edita: Xerais.

Ás veces a interpretación da
historia e, máis en concreto, a
historia dalgunha relixión depende dalgún pequeno detalle
que foi interesadamente int e r p r e t a d o Hai unha
dunha deter- clara
minada ma- vontade
neira. Sobre a de fabular
Biblia
son as
moitos os inte- condicións
rrogantes que de vida e
non achan unha desposta o ambiente
satisfactoria. social
Porque Xosé e da época
María, os pais de Xesús.
de Xesús, xogan un papel
tan pequeno nos Evanxeos?,
cal era o parentesco de Xesús e
Santiago? E a Magdalena?
A novela de Bernardino
Graña (autor abondo coñecido)
xoga con estes aspectos. Pártese de que o Xesús que concibe
María é fillo de Antípatro; polo
tanto, neto dun Herodes carcomido pola sospeita de que alguén da súa parentela o destronará. Pártese de que Xosé é un
nacionalista, gardador e observante rigoroso dos costumes,
da lengua e da relixión do seu
pobo, ameazada porque os romanos queren impoñer o grego. E que casa en segundas con
María, da estirpe rexia de David. Que no pobo hai un grande
descontento cos invasores, que
están á agarda dun liberador,
eis a chave de todo. Velaí a figura de Xesús como a dun Artur ou, índa máis próxima no
tempo, a dun don Sebastião.
A partir de aí (xulgue o lector se é forzar moito a imaxinación, nós cremos que non) todo
ten outra lectura. Comezando
polo misterioso nacemento de
Xesús. Inclusive as oracións teñen outra lectura, outra dimensión. Aínda así, o narrado non
difire do que o lector ben coñece, o cal non conleva que a súa
lectura perda interese. Porque
contalo logo? Hai unha clara
vontade de fabular as condicións de vida, o ambiente social, a corrupción de valores, a
fidelidade á tradición, a substitución de emblemas e símbolos
polos dos invasores. Invasores
que van gañando adeptos entre
o pobo, grazas á man do progreso, a súa vez baseado no fomento da construción e no comercio sen escrúpulos e grazas
ademais aos espectáculos circenses. Todo isto, claro, pode
velo o lector reproducido hoxe
na Galiza-Galilea.
Este é o miolo da novela de

Entre inmigrantes
Xerais edita Eu tampouco me
chamo Flanagan, de Andreu
Martín e Jaume Ribera (traducido
ao galego por
Carme
Torres), nova
obra da serie
do famoso detective adolescente catalán.
Nesta ocasión,
Flanagan vaille
axudar ao
detective Oriol
Lahoz a atopar
a Alí, un inmigrante magrebí
desaparecido. Investigando,
decatarase da pésima situación
dos marroquís.♦

Bernardino Graña.

Bernardino Graña, que, significativamente, remata (empezara
cando María tiña catorce anos)
logo de Xesús obrar a primeira
milagre, nos ollos dun romano
arrepentido, durante o retorno
do exilio exipcio. Facer unha
lectura do Protoevanxeo do neto de Herodes espida de todo este simbolismo sería pervertir o
discurso, arrincarlle o corazón.

XA N C ARBALLA

A novela céntrase nas personaxes de Xosé e María e
non agacha unha clara débeda
co tótem cristián. Mais é a
partir dos evanxeos apócrifos,
e da lectura de textos marxinais á relixión cristiá, que se
constrúen esas duas personaxes nucleares. No tocante ás
personaxes cómpre ter en conta que a súa función, en boa

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.

1. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.
X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

2. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.
3. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

2. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FCO. RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

4. LUAR NO INFERNO.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

3. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.
D. Pereira & E. Fernández.
A Nosa Terra.

5. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

4. GUERRA CIVIL E LITERATURA.
X. Alonso Montero / Miro Villar.
Xerais.
5. ESTE CAMIÑO
QUE FIXEMOS XUNTOS.

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

parte, é similar á do coro grego. Elas tenden a ocupar o espazo funcional do narrador na
tentativa de conferirlle meirande viveza ao texto, e rematan sendo escravas súas. Poren a información, supostamente nova, ás veces resulta
recorrente; e a mesma natureza das personaxes (a súa procedencia) supón unha carga
difícil de levar. Certo que
tampouco sería aconsellábel
que distasen moito das que o
lector coñece porque podería
interpretalas como outras diferentes, coa conseguinte perda de verosemellanza. Foron
construídas con pouca marxe
de manobra, nótase especialmente en Xesús e María, e
menos nas personaxes secundarias, aínda que todas desprenden un ar de idealismo
que as fai menos reais.
Moi salientábel na novela é
o tratamento lingüístico, a língua de Bernardino Graña é un
verxel verbal de cromatismo
afectivos, de matices, que familiarizan rapidamente o lector
coas asperezas orográficas de
Oriente Próximo e tamén cos
recovecos da personalidade das
súas xentes. Agradécese esa
sintaxe laxa que sabe empreñar
o período curto en estruturas
sintácticas complexas. Neste
tempo de nivelación lingüística
á baixa, de nivelación sintáctica tendente ao simplismo, non
ten prezo.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Denuncia
de torturas
Utilizando a medias os
xéneros do testemuño e a
ficción (con influencias do folletín e o cómic), Eva Forest lévanos
en Onintze
en el país
de la democracia a unha vila de
Euskal
Herria durante a década
do 1980.
Onintze é unha mestra
dunha ikastola detida pola policía. En prisión aplicaráselle a
Lei Antiterrorista e recibirá diferentes torturas. Edita Hiru.♦

Sicilia en guerra
Andrea Camilleri estréase en
galego co’A pensión Eva, que
edita
Galaxia con
tradución de
Carlos Acevedo. Nenè é
un raparigo
de 12 anos
que vive en
Sicilia durante a II Guerra
Mundial. Na
súa aldea hai
unha pensión
chea de mulleres que lle varren
o sentido e espertan os seus primeiros desexos carnais.♦
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Faneca Brava
Nº 8. Abril do 2006.
Edita: Asociación Estudantil e Cultural Faneca Brava.

Neste número, Paulo López
entrevista a poeta Yolanda
Castaño. Serxio Barbeira conversa con Cristy Shedimar,
campioa
galega
de kumite (unha
caste de
kárate) en
categoría
iúnior.
Diego
Flores
analiza as
consecuencias das
manifestacións estudantía en
Francia contra os contratos
precarios. Sara González e
Águeda Penedo achéganse ao
Salón Erótico de Vilagarcía
(Seda). A sinatura convidada é
Ramón Caride, que escribe un
relato. O entrevistado da contracapa é Carlos Blanco.♦

La temporada
de Mondariz
Nº 2. Ano 2007. Prezo 9 euros.
Dirixe: Amalia Gallego.
Edita: Balneario de Mondariz.

Mª Acacia López-Bachiller,
Amalia Gallego, Alberto
Cabadas, Francisco González,
Noelia Cabarcos e Fernando
Pérez analizan a tempada de
golf desde diversos puntos de
vista. Yolanda Pérez,
Pedro Díaz e Xoán
Xosé
Pérez
explican a
historia
centenaria
do balneario mondaricense.
Manuel Orío recorda a figura
de Emilia Pardo Bazán en
Mondariz. Norman Pérez
lévanos de paseo polo val do
Tea e Xoán Xosé Pérez convídanos a percorrer Mondariz
camiñando.♦

Renova Galiza
Nº 2. Setembro do 2006.
Dirixe: Camilo Valdehorras.
Edita: Foro Cívico Galego de Barcelona.

Este número extra inclúe unha
reflexión sobre a Galiza global,
a presenza de galegos no
estranxeiro. Inclúese un suplemento
sobre o
Ano da
Memoria
e outro
sobre cultura cívica catalá.
A
entrevista
máis destacada failla
Camilo
Valdehorras ao escritor Manuel
Asensi. Tamén hai un recordo
para Xavier Costa Clavell,
escritor recentemente falecido.
Helena Domínguez conversa
con Moisés Barcia, director da
editorial Rinoceronte.♦

Alta comedia na India
Manjula Padmanabhan tómalle o pulso á burguesía urbana
Título: Luces fóra!
Autora: Manjula Padmanabhan.
Edita: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco

Pillado Mayor.
Edición bilingüe: Antía Mato Bouzas (in-

glés-galego).

Manjula Padmanabhan é moi
coñecida na súa India natal por
ser autora dunhas tiras cómicas
de grande éxito. Ademais ilustra libros infantís, colabora como columnista en xornais e
mesmo publicou algúns volumes de relatos con certa repercusión internacional. Mais é no
teatro onde está a desenvolver
unha carreira
máis sólida e é
Padmanesta faceta na
que nola pre- nabhan
senta esta pu- crea un
blicación da ambiente
Biblioteca Te- de high
atral Francisco comedy
Pillado, cuxo que
calado pero
consegue
persistente labor nos ten ob- tender unha
sequiado con ponte entre
n u m e r o s o s Quen teme
textos intere- a Virginia
s a n t í s i m o s Woolf? e
que, sen o seu Harold
concurso, seríPinter,
an de moi difícil acceso para para ir
os lectores ga- destilando
legos. É o caso o seu
do desta auto- vinagre.
ra, que vén así
a sumar o seu
nome aos doutros atraentes escritores procedentes daquel país –Vikram Chantra, Tahir
Shah, Arundhati Roy– que comezan a ter unha boa manchea
de seguidores en toda Europa.
O argumento de Luces fóra! xira arredor dunha comunidade de clase media alta que é
testemuña, noite tras noite, de
repetidos actos de violencia
contra mulleres, sen que ninguén sexa quen de intervir para
poñer fin á barbarie. Leena e
Bashker, a parella protagonista,
debaten sobre se chamar a policía ou non nunha noite na que
van chegando distintos invitados que van amosando a súa
división na resposta ante a angustia que lles produce esa
inesperada e indesexábel alteración do ficticio mundo perfecto no que viven. Ao longo
da obra, a denuncia contra a
violencia de xénero mestúrase
coa idea de que todo privilexio
está alicerzado nunha inxustiza
cometida contra outros –especialmente contra os desposuídos–, nunha suxerente tentativa de desenmascaramento das
relacións de dominio entre individuos e grupos sociais.
Cun argumento así, o risco
de elaborar un texto “politicamente correcto” no peor sentido da expresión –é dicir, pedagoxicamente prosma– era máis

Manjula Padmanabhan.

que evidente. Porén, a autora
permanece afastada e ben a cuberto dese perigo grazas a unha
sorprendente brincadeira –sen
dúbida procedente dun estupendo coñecemento da linguaxe teatral– que a leva a optar
por unha arriscada solución:
presentar a situación nun contexto de comedia. Aínda que,
como é obvio, non de comedia
de trancazo e gargallada. Con
moita habelencia e moita graza, Padmanabhan crea un ambiente de high comedy que
consegue tender unha ponte
entre Quen teme a Virginia Woolf? e Harold Pinter, para ir
destilando o seu vinagre.
Se nun principio os personaxes de Luces fóra! parecen
realmente perturbados polo espectáculo ao que teñen que
asistir diariamente, pouco e
pouco os argumentos que se repiten a si mesmos van adquirindo un ton máis declaradamente clasista, nunha deriva
cara á sordidez moi británica
na que a potencia do conflito
atopa un excelente contrapeso
dramático no absurdo dos diálogos. As verdadeiras motivacións da súa preocupación –o
mantemento das prerrogativas
propias, a incapacidade para se
afastar do convencionalismo–
van quedando claras entre conversas que desvelan o seu patetismo. Hai algúns momentos
espléndidos, especialmente no
segundo acto, en que o contras-

te entre a dignidade e a corrección social dos personaxes e a
hipocrisía dos seus razoamentos converte a base melodrámatica da trama nunha pintura
de verdadeiro calado vital.
Grazas a este desinhibido e
hábil emprego da linguaxe dramática, a autora logra ser explícita sen chegar a ser evidente.
Diálogos e personaxes son tratados cun sarcasmo e cunha ferocidade que non elude a chan-

za, o retrouso retranqueiro, a
réplica veloz na mellor tradición do one liner anglosaxón
(“Que cousas máis terribles pasan en América!”, exclama unha personaxe ante o relato das
andanzas dunha familia de psychokillers estadounidenses cuxos delitos son, máis ou menos, os que ela olla cada noite
baixo a súa fiestra). A trama
desenvólvese así polo bordo
dun fío que mantén o inestábel
equilibrio entre o horror e o humor, entre o agónico e o esmendrellante, e o lector acaba
enganchado á contemplación
da mesquindade destas misérrimas mentalidades só por comprobar até que punto de aberración poden chegar os interminábeis pretextos que inventan
para permanecer impasíbeis
ante o crime.
Mágoa que, no final, ceda á
tentación pedagóxica pechando
a obra dun modo que, ao meu
parecer, non está a altura do
conxunto. O cal non lle resta
un chisco de interese ao texto
que, malia unha certa perda de
ritmo a medida que se achega a
esta desaxustada conclusión,
provocará en todo amante do
xénero unha irresistíbel curiosidade por unha posta en escea,
sen dúbida difícil e arriscada.
Lamentabelmente hai que
engadir que a tradución do texto non está, nin moito menos,
ao nivel que esixiría unha publicación financiada por unha
universidade. Opcións dubidosas ou inexactas, falta de rigor
e mesmo auténticos disparates
que demostran, por ser suaves,
pouco coidado na edición, estragan a lectura dun atractivo
texto que merecería mellor sorte na nosa lingua.♦
MANUEL XESTOSO

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
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Santiago Prado recibe o Risco de ciencias
sociais por un estudo sobre ensino rural
Un traballo sobre os emigrantes retornados gaña o Piñeiro de ensaio
A.N.T.
O traballo titulado Psicopatoloxía do retorno, de Alexandre
García-Caballero e Ramón
Area, recibiu o premio ‘Ramón Piñeiro’ de ensaio 2006.
Pola súa parte, o estudo Poboacións non pertinentes nas institucións educativas. O alumnado con procedencia rural na terra de Melide fíxose co ‘Vicente Risco’ de ciencias sociais.
Psicopatoloxía do retorno, de
Alexandre García-Caballero e
Ramón Area é un libro que
achega o ensaio ás disciplinas
da medicina e a psicoloxía e
profundiza na importancia social dos emigrantes que retornan. Segundo os propios autores, “moitos dos nosos emigrantes teñen a sensación de
que sobran, de que non hai lugar para eles. Pensamos que
están trabucados”, contan

García-Caballero e Area.
“Afeitos como están a gañar o
pan en situacións de libre
competencia, valoran os méritos e o esforzo persoal máis
que cousa ningunha. Ese é o
cerne da súa identidade”, subliñan. “Unha identidade allea
á nacenza, construída a pulso.
O retorno é un fenómeno silandeiro, debe deixar de selo.
Temos que escoitar atentamente, porque a carón de nós,
hai xente que fala con acento
de Berna ou de Buenos Aires,
xente que aprendeu moitas
cousas importantes para este
país, e que merecen que o
aproveitemos”, conclúen os
autores.
O xurado que concedeu este premio –dotado con 6.000
euros–, convocado pola editorial Galaxia e patrocinado por
Unión Fenosa, estivo composto polo director da empresa,

Vítor Fernández Freixanes, o
responsábel de Edición, Carlos Lema (que actuou como
secretario), o presidente do
Consello da Cultura, Ramón
Villares, o director da Grande
Enciclopedia Galega, Benxamín Casal e a profesora de historia Susana Reboreda. Nas
súas conclusións gabaron a relación que se dá na obra entre
o ensaio e “outros campos do
saber como a psiquiatría e a
medicina e enfoca un tema tan
importante para a sociedade
galega como é o da emigración desde un punto de vista
totalmente orixinal”.
Alexandre García-Caballero
ten 35 anos e é vigués e doutor
en Medicina, especialista en
Psiquiatría. Exerce no Servizo
de Psiquiatría do Complexo
Hospitalario de Ourense e é secretario da Asociación Galega
da Saúde Mental. É coñecido no

ámbito académico grazas aos
seus traballos internacionais sobre avaliación cognitiva.
Ramón Area naceu en Ourense no 1969 e é licenciado en
Medicina e especialista en Psiquiatría. Traballa no Servizo de
Psiquiatría do Hospital XeralCalde de Lugo. No seu haber
conta con varios libros e numerosos artigos sobre diversos
trastornos mentais.
Alumnos discriminados
Santiago Prado Conde recibiu
o premio ‘Vicente Risco’ de
ciencias sociais por Poboacións non pertinentes nas institucións educativas. O alumnado con procedencia rural
na terra de Melide. O volume
é unha análise centrada nun
contorno que contempla a diversidade e que ‘discrimina o
diferente’, neste caso o alum-

nado de procedencia rural que
acode á vila de Melide e que é
galegofalante. O antropólogo
coruñés recibiu os 6.000 euros
do premio e verá a súa obra
publicada en Sotelo Blanco,
convocante do premio xunto
cos concellos de Allariz e Castro Caldelas e a Fundación Vicente Risco.
O xurado do certame estivo
formado polo académico Francisco Fernández Rei, o catedrático de Arqueoloxía Fernando
Acuña Castroviejo, a concelleira de Cultura de Allariz, Teresa
Devesa, o profesor de Teoría
da Educación, Xosé Manuel
Cid Fernández, e o antropólogo
Xerardo Pereiro Pérez. Na acta
final salientou que o de Prado
“era un traballo pioneiro na antropoloxía da educación e que
convida á reflexión e á transformación da actual realidade
educativa”.♦

Unha superprodución falada en maia
Mel Gibson arrisca cunha historia sobre a supervivencia en Apocalypto
Título: Apocalypto.
Autor: Mel Gibsoon.
Intérpretes: Rudy Youngblood, Dalia Her-

nández, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead, Gerardo Taracena, Carlos Emilio
Báez e Raoul Trujillo.
Nacionalidade: EE UU, 2006. Drama

Cando Mel Gibson propuxo a
idea deste filme (que puido realizar grazas ao autofinanciamento) a opinión unánime foi a
de que se trataba dunha lou- Estamos
cura case que ante unha
inviábel. Tolo
ou visionario? película moi
A día de hoxe ben feita,
xa podemos cunha
comprobalo.
recreación
A simple da cultura
vista a realiza- maia
ción de Apo- impresiona
calypto formula
un paradoxo; nte, que
concibida co- combina
mo unha super- o impacto
produción para visual cun
entreter a gran sentido do
masa de públi- ritmo que
co, trátase dun non decae
filme situado na
América preco- nunca.
lombina,
de
máis de dúas
horas de duración e falada nun
dialecto maia. E o máis paradoxal
é que malia todo (ou precisamente grazas a eses inconvenientes
iniciais) consegue o seu obxectivo. Paga a pena deterse a analizar
estes feitos un pouco máis.
Apocalypto comeza cunha

Un intre da rodaxe da película.

referencia que define a esencia
mesma do argumento do filme;
alude a “unha civilización que
se destrúe a si mesma dende
dentro”, e o que amosa é o ocaso dunha civilización, e como
esta xa foi sentando as bases
que posibilitaron con maior facilidade a conquista europea.
O filme parece non ter piedade á hora de retratar a natureza humana e a súa tendencia
á autodestrución, causada polo
desexo de conquista que parece intrínseco ao ser humano.
Un impulso de destrución do
hábitat natural, de esmaga-

mento do débil, o desexo de ter
cada vez máis directamente
vinculado á noción de posesión; como o avance dunha civilización e a falsa idea de superioridade (intelectual e por
ende moral) levan á falta de
respecto polo contorno e polos
semellantes. Só ese reduto que
se mantén virxe ao progreso é
quen de gardar os valores fundamentais da convivencia e do
respecto, e é quen de vivir en
paz e en íntima comuñón coa
natureza no que é un paraíso
idílico que non pode perdurar,
pois no efémero deste reside a

posibilidade da súa existencia.
Apocalypto é ante todo un
espectáculo visual para os sentidos. Ten paraxes grandiosas,
selva virxe, a recreación dos
restos dunha civilización..., unha ambientación plasmada coa
precisión dunha reportaxe fotográfica do National Geographic, que envolve un relato que
aúna barbarie e misticismo, un
retrato cru e sanguinario de
momentos descarnados e violentos, centrado na peripecia
do heroe enfrontado en soidade
ao mundo e que é encarnación
de valores como a importancia

da descendencia e a exaltación
dos vínculos familiares.
O seu director, Mel Gibson,
é a día de hoxe un claro expoñente da dupla moral americana, un abandeirado da relixiosidade exacerbada (como se non
afrontar a recreación da paixón
de Cristo en latín, hebreo e arameo) que non pode ocultar un
gusto case gore pola violencia
disfrazada de epopea histórica
(con claro exemplo no gusto
polo deseño de armas homicidas xa comezado na época de
Braveheart), e que combina os
rezos cos insultos aos xudeus
nunha noite de borracheira.
Non podo ocultar con isto
que Gibson non é precisamente
prato do gusto da que asina estas liñas, pero independentemente da maior ou menor simpatía que poida causar este a nivel persoal, hai que recoñecer
que estamos ante unha película
moi ben feita, cunha recreación
do que debeu ser a cultura maia
realmente impresionante, e que
combina o impacto visual cun
sentido do ritmo que non decae
en ningún momento, conseguindo que os seus 139 minutos
pasen sen case darnos de conta.
Cando menos, haberá que recoñecerlle a este personaxe a valentía de emprender, e levar a bo
porto, semellante proxecto, e
desexarlle que siga a ter ideas
tan peregrinas coma esta.♦
SABELA PILLADO
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curso estilístico. O blog e a note é o meu mundo e o que queivela son mundos diferentes e déra que entre. Pero non penso así.
beno seguir sendo. A blogosfera
O que quero é contar unha histoou blogomillo permitiu, iso si,
ria e ademais falar algo do munque se fale máis, por exemplo,
do. A historia soa non me chega,
do libro galego. Permite que os
xa hai miles de ficcións por aí.
escritores teñamos un contacto
Para chegar ao lector hai que reinmediato co lector.
ler e corrixir. Facerse entender é
A intranet nas empresas
para min unha cortesía co lector
sería comparábel a un Grane unha obriga. Iso non ten nada
de Irmán ou é unha esaxeraque ver con que o discurso seña
ción literaria?
ou non profundo. Spam, en conNon é unha esaxeración, é
creto, é unha obra ambiciosa.
así. Até agora a empresa funcioTento comprender o mundo desnaba sen iso e non creo que a code a miña visión.
municación entre departamentos
Ás veces os seus textos poou entre compañeiros fose peor.
den dar a impresión de escriAquí falamos de fiscalizar os cotura automática.
rreos e cousas semellantes. O
En Xeración Perdida podía
personaxe si é algo esaxerado,
darse máis ese ton verborreico,
obsesivo. Funciona como metápero Spam ten moita arquitecfora dun control que todo o muntura detrás. Houbo quen me dido acepta. A relación co Grande
xo que se podía descubrir nela
Irmán ten todo o sentido.
case unha trama de novela poLendo a súa novela, nallicial, aínda que un pouco espegúns momentos lembreime do
cial. En todo caso, se ao lector
cómic, precisamente agora que
lle parece fácil o estilo, mellor.
as editoriais “serias” comezan
Eu busco iso, ser claro.
a editar novelas gráficas.
Antes dicía que ademais
Ten sentido porque a imaxe
de contar unha historia, taxoga un gran papel no libro. Os
mén quere falar do mundo.
distintos capítulos están separaSpam é un libro humanista.
dos polas escapadas do protaO ser humano confróntase cunha
gonista á web pornográfica.
estrutura enorme, da que a interEse protagonista, Gómez, connet é unha metáfora. Eu protesto
trola todos os tracontra certos abuballadores a trasos do neoliben Spam poño
vés dun monitor e
ralismo que hoxe
de cámaras oculse toman como
cousas
que
saen
tas. Fixen un esalgo natural: a
forzo por ser videslocalización, a na pantalla, pero
sual, gráfico, por
redución dos defocalizar moito,
reitos laborais, o eu teño que
púxenlles unha
control dos trabareflectilo
de
forma
lupa a certas palalladores. Búscase
bras para que o
que as persoas lóxica e
lector as vexa.
pensen coas ideas
Hai
algo
da empresa. E, comprensíbel,
máis en común
contodo, parece
co cómic, certo
que non pasa na- recorrendo á
surrealismo que
da e que non se
palabra.
Se
o
blog
non se admitiría
pode facer nada.
tanto no cinema.
“Non saben entra na novela
Os personaque nunca hai
xes son extremos.
que fiarse do será como un
Até o final, ninxefe”, di en certo momento o recurso estilístico” gún deles ten
máis dunha cara.
narrador.
Só nos momentos
As empresas
de agobio sacan o
falan de demoseu rostro verdadeiro. No tracracia, dunha estrutura na que
ballo actúan como lles pide a
todos gañamos. Din que non
empresa. Supuño que o emprehai que ter traballadores senón
gado nuns grandes almacéns
colaboradores. É perverso. O
ou o vendedor de seguros tamúnico que queren é gañar carpouco ten na casa a mesma catos. Trátase de infantilizar os
ra que no traballo.
traballadores. Dicir que ti lles
As páxinas eróticas que
importas! Hai compañías que
cita son reais?
estudan con quen debes sentar
Eu escribín e inventei unpara sentirte mellor.
has determinadas páxinas, pero
Vostede ten un blog bascando me entregaron as seguntante concorrido. Sente que
das galeradas para corrixir,
ese formato inflúe no seu estiocorréuseme mirar se algunha
lo literario?
das citadas existía na realidade,
Non. Hai un ano houbo un
para evitar problemas. Existían
simposium de editores ao que
dúas e mudei os nomes. As que
convidaron un grupo de bloestán agora, como sexoaragueiros. Había xente moi entuchar.com ou porcalladas.net
siasmada con isto. O blog, debinon existen, a non ser que, desdo á súa inmediatez, implica un
de aquela, alguén as crease.
texto breve e directo. O lector de
Que literatura lle gusta
novela busca outra cousa, outro
como lector?
tipo de parágrafo e outra profunDicía Borges que a partir
didade. Podería influír máis na
dos trinta só había que ler os
poesía, o xogo co hipertexto...
clásicos. Eu, a medida que cumEn Spam poño cousas que saen
pro anos, fágome máis ecléctina pantalla, pero eu teño que reco. Gústame a literatura angloflectilo de forma lóxica e comsaxoa: Auster, Philip Roth. Leo
prensíbel no formato da novela,
tamén moita poesía, volvo a
recorrendo á palabra. Se o blog
Whitman, por exemplo.♦
entra na novela é como un re-

‘E

PA C O VILABARR O S

Francisco Castro

‘O blog e a novela son mundos
diferentes e débeno seguir sendo’
M.V.

Ten xa unha obra significativa ás súas costas. Francisco Castro (Vigo, 1966) obtivo o premio Blanco Amor de novela con Spam (Galaxia), unha historia centrada na rede e sobre todo no control dos traballadores por medio da intranet. Tanto a temática, como o seu estilo directo, están a atraerlle o interese dos lectores.
Desde a súa primeira obra, Amor
de Cinema, publicada en 1994,
Francisco Castro utilizou moi diferentes rexistros. Con Spam parece asentado na que poderiamos
denominar forma autoconsciente, na que o narrador se mostra
escribindo a súa propia novela:
“Xa todos/as saben que este
narrador, ademais de compulsivo, é un romántico e moi boa
persoa” (páxina 38). Tamén está aí presente a ironía, outra das

características do seu estilo.
Atopou a súa voz?
A de Spam é a voz máis natural en min, como sabe calquera que me coñeza. Pódese converter nun estilo. A ironía é un
modo de enfrontar o mundo. Os
temas que trato, tanto en Xeración Perdida, como nalgúns relatos de Río Leteo e neste último libro, son moi duros e esta é
unha forma de enfrontarse a
eles. Tampouco é orixinal. Nas

Cantigas de Escarnio, cando
querían meterse co rei, recorren
a isto, a xogos de palabras. A
ironía é unha forma de mirar.
Vostede opta por colocarse ao nivel do lector, como os
supermercados que evitan os
chanzos na entrada.
Si, hai un esforzo consciente. Nos talleres literarios sempre
digo que deben pensar nos lectores. Podía dar o discurso do Autor, con maiúscula, dicir que es-
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Seguro Azar

Finisterre

Morre Alexandre Finisterre,
mestre de editores
A.N.T.
Alexandre Campos
Ramírez (Fisterra,
1919-Zamora, 2007)
foi máis coñecido co
seu nome artístico,
Alexandre Finisterre.
Aínda que nestes días
se lembra unha das
súas facetas máis populares, a invención
do futbolín, cando estaba ingresado nun
hospital por feridas
de guerra. Nunha reseña biográfica que
publicou en A Nosa
Terra a investigadora
Isabel Gómez Rivas
(nº 742. Setembro
1996), lembra os inicios de Finisterre no
mundo da cultura “en
1936 acababa de fundar, xunto co poeta
Rafael Sánchez Ortega, a revista quincenal, da que únicamente sairían tres números. No editorial
publicado no derradeiro deles, datado o
5 de xullo do 36, facíase manifesto o talante liberal dos seus
promotores através
dunha aberta confesión de fe no progreso do home: ‘sen dúbida a civilización
que sairá das nosas
mans tamén terá os
seus erros. Mais, poderá ser máis odiosa
que a vosa? Temos
demasiada confianza
en nós, na evolución,
no Home, para non
afirmar que será moito máis xusta, máis
valiosa que a vosa
porque se acercará
moito máis á vida’.
Estas frases son a antitese do espiritu inmovilista e
autoritario do réxime do xeneral Franco. Non era difícil,
pois, adiviñar que o futuro de
Alexandre Campos non estaria
do lado dos vencedores da
guerra civil”
De feito foi no exilio mexicano onde o editor galego desenvolveu o núcleo do seu traballo profesional, como editor,
e artístico como poeta. Alá publicaría a maior parte da súa
obra de creación literaria, composta por poemarios como
Cantos Esclavos, Cantos rodados (con ilustracións de Picasso), 18 de julio, Cumbres borrascosas e Café coña y puro,
ademáis de Rial. Tamén foi o
autor de diversas antoloxias de
poesía latinoamericana e galega, ademáis do ensaio Con, sin,
sobre, tras la Poesía e do ballet
Del Amor y de la Muerte que
foi estreado, a finais da década
dos coarenta, nalgúns dos máis
importantes escearios europe-

os, como o Convent Garden de
Londres, o Fenice de Venecia,
o Liceo barcelonés ou o Palais
Chaillot de Paris.
Contaba Gómez Rivas que
o perfil de Alexandre Finisterre
non quedaria completo sen unha referencia ao seu intenso labor como editor. “A especialización en artes gráficas que adquiriu en Londres, Turin e Lausanne, convertiuno nun verdadeiro artesán do libro. Nos seus
obradoiros da rúa Galicia 284
–ubicación intencionada ou
fruto do azar?— foron imprentadas máis de un milleiro de
obras, asinadas entre outros,
por Max Aub, Emilio Prados,
Pedro Garfias, José Moreno
Villa, Domenchina, Manuel
Andújar, Américo Castro, Juan
Marichal, Fernando Varela ou
Francisco Ayala. Deste xeito, o
nome de Alexandre Finisterre
ficará por sempre vinculado
aos nomes daqueles que contribuiron a que non se perdera o

legado cultural e histórico que
a ditadura do xeneral Franco
intentou esnaquizar”.
Alexandre Finisterre tamén
foi o fundador e director de
Ecuador 0°0’0” Revista de Poesía Universal na que escribiron as principais plumas do
exilio intelectual español do 39
e tamén por escritores latinoamericanos como Miguel Ángel
Asturias, José Vasconcelos e
Octavio Paz.
Dos talleres da editorial radicada en México, tamén saiu
Compostela. Revista de Galicia. Finisterre, fundador e director da mesma, sinala que naceu como unha iniciativa paralela a Vieiros, que tan importante papel estaba a desempeñar, pero cunha función completamente distinta, pois tiña
unha orientación estritamente
literaria e cultural. Entre os
seus colaboradores, cómpre
destacar os nomes de Delgado
Guarriarán, Bal y Gay ou R.

Villar Ponte.
Compostela foi
unha das empresas
que xurdiron no seo
do Ateneo de Galicia en México, que
o mesmo Finisterre
fundou e dirixiu
nun primeiro momento.
Dende
aquela institución
promovéronse diversas actividades,
entre as que cómpre destacar a emisión de programas
radiofónicos en lingua galega, que
eran emitidos todos
os domingos por
Radio Metropolitana Xela.
Finisterre mantivo, asemade, contactos co galeguismo do exílio. Así,
durante unha breve
estadía en Bos Aires, o Consello de
Galiza invitouno a
que se incorporara
a este organismo.
Finisterre rexeitou
este ofrecemento
por non dispor de
tempo para asumir
as responsabilidades inerentes ao
cargo, pero enviou,
dende México, varios informes ao
Consello cando, en
1962, este andaba a
traballar para abrir
unha delegación
naquel país centroamericano.
En decembro de
1975, Finisterre que, oito anos antes, fora nomeado
membro da Real
Academia Galega,
a proposta de Francisco Fernández del Riego, Xesús Ferro Couselo e Álvaro
Cunqueiro— retornou a España, onde continuou a publicar
novas entregas da súa obra poética. Ademáis, comenzou a
traballar para evitar que o exilio do 39, de talante liberal e
democrático, así como os ecos
universais que, segundo ten sinalado Juan Marichal, conseguiu adquiri-r a obra dos escritores españois na diáspora, fosen esquencidos no imediato
proceso de reconstrucción da
democracia. Así hai que entender a edición facsímil que fixo
da revista España peregrina ou
a de Galeuzca, realizada en colaboración co editor vasco Leopoldo Zugaza.
Nos últimos anos foi intenso o seu traballo á fronte da
Fundación León Felipe e ten
adicado inxentes esforzos á recopilación do arquivo do poeta
de Tábara, do que foi o seu
grande amigo e albacea.♦

DAMIÁN VILLALAÍN

M

orreu Alexandre
Finisterre, o inventor
do futbolín. Os
Diplomáticos de Monte Alto
inmortalizárono como tal a través dunha canción que se
escoitou moito no vello Xabarín Club e que moitos nenos
saben de memoria: “A velas
vir, a velas vir, a velas vir! Unha partida brava de futbolín!”.
Dende logo, don Alexandre
merece pasar á posteridade por
ese bravo invento.
Pero Finisterre fixo máis
cousas, sen dúbida menos
chamativas pero igualmente
importantes. Foi, por
exemplo, quen publicou a primeira edición completa das
Farsas para títeres, de Eduardo Blanco-Amor, en 1962, extraordinarias pezas teatrais en
lingua castelá logo reapropiadas pola literatura galega. E
foi tamén un dos mellores
amigos de León Felipe, tan
grande sempre e tan
esquecido hoxe, o seu editor e
o impulsor da súa fundación.
Lástima que Luís González
Tosar non contactase a
Finisterre un pouco antes! Se
así fose, estou convencido de
que o legado do
extraordinario poeta estaría
hoxe en Galicia e non criando
baloro nos sotos dalgún escuro edificio oficial zamorano.
Tiven a sorte de coñecelo
hai un par de meses, en Santiago, onde acudiu a un encontro
de escritores latinoamericanos
e galegos auspiciado polo PEN
Club. Estaba moi debilitado
por unha operación recente,
andaba a pasiños curtos e falaba cun fío de voz. Pero quedábanlle azos para seguir demostrándolle ao mundo o namorado que estaba de María Herrera, a súa moza. Despois de que
o presidente da Xunta rematase o seu discurso e declarase
inaugurado o encontro, a figura quixotesca, barbuda e
demediada de Finisterre
ergueuse da súa cadeira, plantificouse en medio do Paraninfo da USC e, tirando daquela
voz mínima que lle quedaba,
solicitou de Emilio Pérez Touriño autorización para que ela,
María, alí presente, cantase
unha peza de Héitor Villalobos
que simbolizaría a irmandade
entre Galicia e o gran
continente iberoamericano.
Así se fixo e quedou moi ben.
Compartimos despois un
algo de viño e noteino triste e
mesmo angustiado polo trato
que a Deputación de Zamora
lle está a dar a León Felipe,
aos seus papeis, á fundación.
Se é case antinatural ver un
vello de perto de noventa anos
angustiado, a min pareceume
conmovedor ver aquel home,
que se sabía próximo ao fin,
cheo de medo e dor, pero non
pola enfermidade que o consumía, senón polos papeis e a
memoria do amigo morto. Eu
quería que me falase del, da
súa vida, do futbolín. Pero el
só pensaba en Felipe e no pouco tempo que lle restaba para
intentar amañar as cousas. E
do futbolín non dixo nada.♦

Milladoiro cántalle
a Manuel María
M. BARROS

Milladoiro vén de publicar Unha estrela por guía, o disco homenaxe
no que se mergulla no universo do poeta Manuel María. Cunha traxectoria eminentemente instrumental, o grupo dá un xiro neste traballo e ponlle ás verbas do poeta chairego a voz de Laura Amado, Laura Arbiol, a coral Máximo Gorki, Leilía, Mabel Rivera e Luís Tosar.

XURX O L O BAT O

Impulsado dende a AS-PG, A
Mesa pola Normalizacións Lingüística, a AELG e a CIG-Ensino como unha actividade máis
dentro da programación da homenaxe nacional a Manuel María, o disco que se vén de editar
agora, case un ano despois da
súa presentación no Pazo da Cultura de Pontevedra, é unha produción propia de Milladoiro.
Baixo o título Unha estrela por
guía, a nova edición, xa á venda,
inclúe, ademais dos dez temas
elaborados inicialmente para a
homenaxe, un tema extra, Trasalba. Trátase dunha composición realizada ex profeso que o
grupo interpretou no momento
de recibir o premio Trasalba
2006, un galardón que a Fundación Otero Pedrayo nunca concedera antes ao gremio musical.
Dada a coincidencia que se produciu no tempo entre a conce-

sión do galardón e a edición do
disco, Milladoiro optou por incluír a peza a modo de epílogo
neste novo traballo.
Esta é a primeira vez que o
grupo musica os versos dun poeta galego nun disco monográfico
e lle outorga un papel destacado
á voz. Nesta homenaxe, Milladoiro mergúllase no universo literario do poeta chairego e retrata en dez temas as súas caras
máis destacadas a través das voces de Antón Seoane, Laura
Amado, Leilía ou a coral Máximo Gorki.
Como manifestan no disco,
para Milladoiro “foi máxico poder reencontrarse nalgúns casos,
noutro lembrar, e en moitos descubrir os mil homes posíbeis que
habitaban no poeta; desde o home de amor á súa muller, Saleta,
até o home de amor ao seu país,
Galiza, amor de compromiso no

verso e na acción, pasando polo
home que fixo bandeira do noso
idioma, tamén o que pousa a súa
ollada sobre unha realidade dos
labregos e, por suposto, das cousas pequenas”.
Aínda que esta non é a primeira vez que se musica a obra
do poeta (grupos como Fuxan
os ventos, Suso Vaamonde ou
mesmo Os Diplomáticos xa
acometeran este labor no pasado), Milladoiro quixo que a súa
achega levase unha fonda pegada do grupo. Por iso, entre as
voces que lle dan forma a este
disco atópase a de Laura Amado, colaboradora habitual nos
concertos de Milladoiro, que
ademais participou na gravación do traballo Niño do sol. As
pandereteiras de Leilía, que teñen acompañado ao grupo en
diversas ocasión, tamén participan nesta homenaxe.♦
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Rap, gaitas e denominación de orixe
M.B.
Treixadura, Macaco, Dios ke
te crew, La Excepción e Son
de Seu compoñen o cartel da
XXXII Festa do Queixo que se
celebrará a primeira fin de
semana de marzo en Arzúa.

Macaco e, á dereita, Dios ke te crew.

músicos de La Excepción contaron
coa produción de Frank T e Óscar
“Acción Sánchez” e coa colaboración de MC Randy. Despois de acadar premios como o de mellor disco
do ano para o seu primeiro traballo
Cata cheli, concedido polos críticos
da revista Rolling Stone, recentemente veñen de ser galardoados

gués, italiano e castelán, a “observarse dentro dende fóra e mirar fóra dende dentro, de conectarse
para actuar e desconectarse para
soñar”. Para a súa gravación Macaco contou coa colaboración’ de
Muchachito Bombo Infierno, o grupo de percusión Nação Zumbi, o
rapper Caparezza e Lamari, can-

Mestizaxe en Goián

MARGA ROMERO
historia apréndelle ao pobo os valores da democracia e do estado
de dereito, no ensino a materia é aconsellábel que remate coa voda do triste rei Alfonso XII, historia tráxica e romántica que ten
unha canción, que non ha tardar moito en lerse no libro de texto e ser
materia coa que traballar didacticamente desde a música, a literatura
popular e quizais a educación para a cidadanía, onde se falará do
protocolo. Para que continuar co desenvolvemento do século, é mellor
non abrir feridas, saír das fronteiras e falar de Hitler está ben, ter o
espello do ben e do mal, mais o noso é mellor non remoelo. Eses libros
de memorias, non digo eu queimalos, mais estaría ben retirar os nomes
da historia do señor Afranio, do libro de Fuxidos, poño por caso. Aínda
menos mal que non se lle deu a ninguén por rescatar Abajo las
dictaduras! De Josefa García Segret, unha edición de autora, de quen
nunca quixo perdoar, e iso non vos está ben. Gañarían moito eses
poemas que botan man da onomástica para engalanar os versos, recurso
de X. M Álvarez Cáccamo, moi abusivo en Os Cadernos da Ira, se se
lles dá un retoque. As testemuñas orais non teñen valor científico, a historia debe estar documentada, o falar non ten cancelas, quen nunca tivo a
palabra non é de fiar. Por moito que volvan o mundo do revés e leven a
xuízo á historia cómpre afirmar que o esclarecemento da verdade non pode molestar a unha sociedade democrática.Todo pobo ten dereito a coñecer a súa historia e é deber e obriga do estado que a coñeza. En 1946 o
réxime de Franco foi declarado internacionalmente ilegal, as leis da
República nunca foron derrogadas. As Nacións Unidas dixérono, o réxime de Franco foi un réxime fascista que se modelou co mesmo barro do
nazismo de Hitler e da Italia de Mussolini. O sentido común obriga a que
os crimes da represión franquista se xulguen co dereito emanado de Nüremberg, son crimes contra a humanidade que nunca perecriben, argallados para aterrorizar e que pretenderon, entre outros obxectivos, o
exterminio da semente “roja”. A transición olvidou, desde hoxe isto equivale a dicir que negou. Ocultar as pegadas do visíbel é negar. Participar
na negación do crime é ser cómplice. Hoxe só se pode reivindicar o recoñecemento xurídico das vítimas, a nulidade das sentencias ditadas en calquera xuízo penal e militar do réxime ilegal franquista. Os crimes nunca
se investigaron. A historia demostra que todas as probas son importantes
para calar a boca dos revisionistas que afirman que a represión franquista
non existiu e que actúan cos xeitos e maneiras que re-viven o nacional catolicismo que nunca foi abertamente condenado. No xuízo ao que se leva
ao historiador Dionisio Pereira, ás avesas, xúlgase á historia.♦

Toñito de Poi como presentador do evento, a cita, que se
anticipa ás festas de Entroido, quere converterse en referencia dentro dos festivais
de inverno.
Este ano, o estilo inclasificábel de Festicultores

activitat mental 2007

O sábado 17 de febreiro celébrase en Goián a segunda
edición do Festival Taíña, no
que actuarán os grupos Festicultores Troupe, Banda Potenkim e Dios ke te crew. Organizado pola asociación xuvenil Taíña e coa presenza de

A historia

A

co de mellor grupo nos coñecidos
MTV Europe Music Awards.
A continuación Macaco subirá
ao escenario os novos sons de Ingravitto. Despois do éxito do seu
anterior traballo Entre raíces e antenas, El Mono, líder do grupo, invita neste novo disco, a través de
letras en francés, inglés, portu-

ant_art eulàlia valldosera (vilafranca del penedès 1963)

Músicos destacados da escena
actual achéganse a Arzúa para
aderezar unha festa gastronómica
que xa corre pola súa XXXII edición, e que este ano inclúe no programa de actividades concursos
de tapas e pinchos, obradoiros de
elaboración de queixos, degustacións e, sobre todo, moita música.
Coa intención de superar a
afluencia de público dos últimos
anos e de achegar a festa o público
novo, a cita invernal aposta por unha fin de semana de hip-hop e de
folk. Se a tarde do sábado 3 de
marzo ten como protagonista a Yolanda Castaño, encargada de ler o
pregón e de inaugurar a festa deste ano, a noite correrá a cargo dalgúns das bandas máis destacadas
do hip-hop nacional e do Estado,
entre elas La Excepción, que abriran a primeira xornada de concertos. Este grupo, que supuxo unha
pequena revolución no panorama
hip-hop en español polo seu estilo
persoal que integra aires flamencos, unha linguaxe cheli e moito humor nos textos ademais de crítica
social, presentarán en Arzúa os temas do seu novo traballo Aguantando el tirón. Publicado en maio de
2006, para este segundo traballo os

Troupe, que combina música xitana dos Balcáns fusionada con reggae, ska, pasodobre ou cumbia, abrirá o
festival. A banda Potenkim
continuará unha festa que
se encargará de pechar
Dios ke te crew.♦

tante de Chambao, entre outros.
Pecha a noite o rap de Dios
ke te crew. O colectivo, ademais
de interpretar as letras de Xénese, o seu primeiro disco, fará unha demostración de todas as
manifestacións que conflúen no
hip-hop, como son os graffitis ou
o break dance.

Domingo folk
O cartel do domingo 4 terá acento
folk. No Palco da Feira actuarán todos os membros da Orquestra Folk
Son de Seu, unha iniciativa xurdida
na Escola de Artes e Oficios de Vigo, na que participan alumnos e
profesores e que xa conta cun disco no mercado Mar de Vigo. A festa despedirana os membros de
Treixadura na praza co seu repertorio tirado dos vellos gaiteiros.♦
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Samesugas, rock e vinilo en galego e inglés
M.B.

Vincent ao hard core dos 80 pasando por Flamain’Groovies, Barracudas, The Jan, Buzzcocks ou
The Drones e Zen Guerrilla, os
composteláns destilan na súa
música todas estas influencias.
“Parécenos natural cantar en
galego porque é o idioma que
empregamos e no que mellor
nos expresamos, aínda que, por
outra parte, as nosas influencias
musicais son na súa maior parte
en inglés, e moitas veces resúltanos máis cómodo facelo neste
idioma. Non foi unha decisión
premeditada cantar en inglés e
en galego, senón que foi xurdindo así”, explica Alberte.

Despois de sete anos como banda, e tras colaborar en diferentes
recompilatorios, algúns deles internacionais, os músicos de Samesugas tiran Alá vai!, o seu
primeiro longa duración. Fieis
ao rock que xa se ten convertido no seu sinal de identidade,
neste traballo non esquecen o
punk e o hard core que os viron nacer. A finais de febreiro
lanzarán o traballo en vinilo.
Samesugas é unha das poucas
bandas que se pode gabar de ter
participado no famoso Tributo a
Turbonegro, a banda de rock norueguesa, xunto con grupos como Nashville Pussy, Supersuckers, Queens of Stone Age, Peepshows e Motosierra, entre outros. O traballo titulouse Alpha
Motherfuckers. A tribute to Turbonegro e distribuíuse en Alemaña, Estados Unidos e Australia
en 2001. Mais Samesugas é a
única formación que pode presumir de telo feito en galego.
Participar no tributo a Turbonegro ou no recompilatorio xaponés Rawk’n’roll Revolution son só
dúas das moitas colaboracións internacionais que o grupo compostelán de rock ten acumulado no
seu currículo durante os sete anos
que leva subido aos escenarios.
Agora, Samesugas vén de editar
co selo catalán H-Records o seu
primeiro longa duración Alá vai!,
no que, a través de catorce pezas

En vinilo

interpretadas en galego e en inglés, redefine e suaviza os xeitos
rockeiros dos traballos anteriores.
“Non tiñamos présa”, comenta
Alberte, o baixista da banda. “Neste tempo fomos saciando as nosas
ansias de publicar participando
con colaboracións en diferentes
discos. Logo veu a necesidade de
facer un disco con calma para que
o resultado fose o mellor”, indica.
Dándolle máis importancia á estrutura e á música que ás propias letras, os Samesugas falan, entre
descargas dun rock contundente,
dos problemas que afectan ao ser
humano. Nas súas propias palabras, o que se presenta agora, é

“un disco de rock and roll”, que se
mantén na liña dos traballos anteriores “non tan agresivo e máis definido”, aínda que non por iso “perde contundencia o directo”.

Orixes
Samesugas fórmase en Compostela a finais de 1999 con membros
de Dirty Barriguitas e Fame Neghra, vinculado ademais ao selo Lixo
Urbano. Ao pouco de nacer gravan un mini cd titulado Pocket
Monsters (tres pezas e unha versión dos Humpers) que lles servirá como carta de presentación.
Despois dun cambio na batería e

Vive en Barcelona.
É Premi Nacional
d’Arts Plàstiques,
2003, Generalitat
de Catalunya. En
2000 / 2001 presentou unha
retrospectiva que
abarcaba 10 anos
de traballo na
Witte de With,
Rotterdam e Fundació Antoni
Tàpies, Barcelona.
Participou en numerosos certames
internacionais, en
2004: 26ª Bienal
de Sao Paulo. En
2003: Outlook,
Atenas. En 2001:
1rst International
Triennale of Contemporary Art, Yokohama (Xapón) e
La Biennale di Venezia. 49 International Art Exhibition. En 1997: Bienal SITE Santa Fe
(EEUU); Skulptur
Projekte in Münster; a2nd
Johannesburg Bienal e a 5th
Biennial of
Istanbul. En 1996:
10th Biennial of
Sydney e Manifesta 1, Rotterdam.
Terá unha mostra
individual no Palacio Velázquez,
(Museo Nacional
Reina Sofía) en
2008.♦

coa volta aos estudios de gravación comeza a seu ascendente recoñecemento internacional e as
colaboracións en traballos colectivos galegos, suecos, españois e
mesmo xaponeses.
Durante os sete anos de traxectoria, os membros de Samesugas teñen recorrido os escenarios galegos e algúns do Estado
cun directo no que se alternan os
temas propios coas versión, tanto
en galego como en inglés, de grupos de rock and roll de todos os
tempos, ente eles os Rolling Stones, Dead Boys ou The Clash.
Fascinados polo r’n’r dos 50
como Eddie Cochran e Gene

Ademais do cd, que xa está a venda, o grupo tirará a finais de febreiro nunha coedición de H-Records
e Lixo Urbano. Xa sexa por nostalxia, polo valor que o vinilo editado
ten como obxecto, polo seu son diferente ou pola desvalorización do
compacto, os de Samesugas aseguran “seguir tendo un público que
demanda este material”.
Samesugas ademais ten previsto sacar un 7” a través de Lixo
Urbano compartido con The Homens, participar no disco homenaxe ao grupo lucense dos 80 chamado Los Contentos e o que se está a realizar en recordo de Andrés
do Barro, que sairá nos próximos
meses, así como un disco compartido cos arxentinos Viagra Boys.♦

Medo a voar
MARICA CAMPO

A

índa non sendo a televisión o centro da miña vida, non me
quero resignar. De nada han valer estas liñas que escribo mentres a chuvia peta nos vidros da miña ventá e é, co seu costume de séculos, bastante máis interesante e orixinal que a programación que, en xeral, nos ofrece a canle galega. Non digo que nada cambiara. Non penso que sexa, en xeral, peor que as mais. Constato, simplemente, que se está a perder unha oportunidade de ouro para que a
nosa televisión sexa outra cousa. E é que, sen dúbida, os que marcan
os seus destinos teñen –perdoen o plaxio do título de Erica Jong– medo a voar. Ou, se cadra, é este o comentario dunha muller que aínda
acredita irracionalmente nas utopías e ignora moitas cousas que os directivos da TVG si saben. Eles saben, e eu non, que o mercado é o
verdadeiro camiño da humanidade. Descoñezo eu, non dubidan eles,
que a única liberdade que teñen é a de trocar as formas, mais non a
de revisar a fondo os contidos. Coidaba eu, incauta de min, que dalgunha maneira a televisión tiña que ser, mesmo na súa dimensión
máis lúdica, portadora de valores éticos; pero non: eles débense aos
seus destinatarios, aqueles que pagan a publicidade segundo os índices de audiencia. Lera eu que unha das finalidades da nosa canle era
defender a lingua e cultura galegas, mais seguro que lin mal porque
outros saben que sae máis barato importar series de baixo custo que
abondar nas producións propias. Producións propias que xa hai, algunhas bastante boas, pero sen as grandes aspiracións que farían delas megafonía das obras dos nosos clásicos. Porque eu, utópica, sigo
a soñar con ver un día, por exemplo, Xente ao lonxe de Blanco Amor
ou Os camiños da vida de Otero Pedraio convertidas en series televisivas, tal como acontecera coa inesquecíbel Los gozos y las sombras
de Torrente Ballester na televisión española. Series con argumentos
que falasen verdadeiramente de nós, alén dos esperpénticos personaxes de Pratos combinados, esa serie de tanto éxito que xa se vai facendo enfadosa. E, posta a pedir, un Luar en que a música galega sexa algo máis que anecdótica no canto do desfile de folclóricas retiradas e superviventes de Operación triunfo. Pero eu, ben se ve, son unha nostálxica e non me decato de que o moderno é homologarnos e
prescindir dunha identidade a cadora máis esfiañada. Cómpre, os que
deciden sábeno, eu non, unha televisión populista que non poña en
evidencia as eivas do sistema que nos utiliza.♦
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O Ronsel de Viqueira

Baldomero Cores

Ouces, Lagoa, Bergondo
A publicística necrolóxica que
acompañou o pasamento de Xoán Vicente Viqueira, xulgada
globalmente, non foi moi expresiva, e moito menos abundosa,
en crónicas necrolóxicas e comentarios e evocacións que os
amigos do finado espallan en casos de menos merecemento real.
Faltoulle un barroco especialista
na materia, como Augusto Milón, sempiterno secretario xeral
da Universidade de Santiago,
máis monterista que o mesmo
don Uxío Montero, para que a
austera reseña do fatal acontecemento fora estridente elexía, para que a información fora abundante e o eloxio estivera a máis
altura que os merecementos, pois
nin tanto nin tan pouco. E sen ir
máis lonxe, non lle tocou cumprir esa función informativa a
outro dos máis finos xornalistas,
no que a crónica necrolóxica
acadaba a altos tonos en certos
casos, como foi Xesús Rei Alvite. Non deixa de ser estraño e
sorprendente que a noticia da desaparición dun personaxe público, coñecido, en Santiago ou A
Coruña, aínda que só fora pola
súa actividade docente, non tivera a repercusión que lle correspondía, comparativamente falando, ou polo se o comparamos
con outros de menos valemento.
Pero, así foron as cousas. O
día 29 de agosto de 1924, sendo
as dez e media da mañá, comparecía ante o encargado do Rexistro civil de Bergondo, o profesor
Rubén Landa Vaz, Catedrático e
veciño de Salamanca, para manifestar que o seu curmán, Vicente
Viqueira López, de 37 anos, natural de Madrid, domiciliado acci-

dentalmente na parroquia
de Ouces, lugar da Lagoa,
número 10, finara a véspera, ou sexa o día 28 de
agosto, ás seis da serán,
como así consta na acta
de defunción, ao número
319, folio trescentos dez,
do Rexistro Civil de Bergondo. Segundo resultaba
da certificación facultativa, o pasamento producirase a consecuencia de
Uremia, e a parte dos datos familiares, que reseñaremos cando se describan os roles familísticos,
aclaraba que Vicente non
outorgara testamento, así
como anunciaba que o cadáver sería soterrado no
cemiterio civil de Ouces.
Desde a data do feito
luctuoso, que o laconismo da descrición oficial
acolle da man do cuñado,
vai despregarse o mundo
desconcertante dos re- Xoán Vicente Viqueira.
cordos alleos e a construción da imaxe pública, tal como ha experiencia vital tan singular
foi percibida polas xeracións que e poderosa. A imaxe pública do
lle seguiron no devalar dos tem- recordo, na medida en que podía
pos. Un longo proceso social no ser aprehensíbel polas xentes
que se mesturan as circunstan- que o sucederon, foi construíncias de cada momento, entre a dose, en definitiva, sobre ese
emoción dos que puideron apre- proceso de configuración de macialos valores do finado, tantas tices e perfís, de esquecementos
veces por mor do azar ou da evo- e reviviscencias, nos que as circación ou da noticia que quedou cunstancias de cada momento,
impresa nos recordos dos que o no que os marcos ideolóxicos
acompañaron en vida e que con- dominantes, os gustos e imaxes
tribuiría a formar a imaxe do va- sociais e culturais ían definindo
unha imaxe tan complexa e serelor perdido.
Rematado o protagonismo na desde moi diversas perspectivital, tan azaroso, abríase cami- vas. E a medida que se foi disño cara ao futuro da man dos que tanciando do feito luctuoso do
querían conservalo recordo dun- pasamento, en vez de desapare-

A Viñoteca

cer perdido na fosa común do esquencemento,
resultou, e resulta, que a
presenza se foi facendo
cada vez máis viva, da
man de escritores e investigadores que chegaron a el por primeira vez
ou sabían do tesouro de
tan plena figura, polifacética e capaz de ser lección, exemplo e estímulo.
Naturalmente, a escrita máis próxima ao acto luctuoso ten a forza
emocional da perda do
familiar, do amigo, do líder, do compañeiro de
loitas, de preocupacións
intelectuais ou profesionais ou de quen foi discípulo ou dalgún xeito tivo
ocasión de desfrutar da
súa presenza viva, que ha
de trocar por esa presenza creada entre o tecido
das experiencias vividas
a carón do finado. E así
como hai figuras ás que a publicística necrolóxica exalta e a realidade soterra, no caso de Viqueira como que foi todo o contrario.
O nivel de estimación do personaxe foise asentando no recordo
público, en contraste co parco tratamento da literatura necrolóxica.
O 16 de setembro de 1924, El
Pueblo Gallego, na sección de
“Los hechos y los días, e baixo o
título de “Nuestros muertos”, deixaba amarga constancia de que
“Para el pueblo gallego ha pasado
inadvertida la muerte de Juan V.
Viqueira, como pasan todos los
sucesos que rozan en alguna manera la vida espiritual”.♦

ANTONIO PORTELA

A Lei Antialcol
O viño é un pracer para os sentidos e un xeito de desfrutar da vida pero tamén é un método efectivo para a conservación da nosa
saúde asi como para previr múltiplas doenzas.
Nun artigo desta viñoteca
describín os efectos positivos do
consumo moderado de viño na
nosa saúde, desde os coñecidos
efectos cardiovasculares, os relacionados co colesterol e de potenciación dos efectos positivos
da dieta mediterránea, e atlántica, e a redución dos efectos negativos das dietas ricas en graxas, ou a sua incidencia no atraso do envellecemento (demencia
senil tipo alzheimer, a cegueira
dos anciáns, protección do cerebro dos danos producidos por un
derrame cerebral, etc), ademais
da súa acción anticanceríxena.
Toda a fervenza de estudos
científicos que certifican estes
efectos vense completados cunha metanálise, publicado en decembro de 2006 nos Archives of
Internal Medicine, que agrega
datos de máis de un millón de

persoas, integrando datos relativos non só os referidos ás enfermidades cardiovasculares, onde
as evidencias son enormes, senón que recompila e sistematiza
resultados de 34 estudos sobre
homes e mulleres publicados até
o 2005. Estes resultados pódense
resumir en dúas afirmacións:
–O consumo moderado de
bebidas alcólicas mellora as expectativas de lonxevidade das
persoas, namentres que o excesivo as empeora
–A abstinencia absoluta é inimiga da saúde: as persoas que
non beben nin unha pinga de viño viven menos tempo que as
que beben con moderación.
Como todo aquilo que os seres humanos teñen á súa disposición para consumir o viño é susceptíbel de uso virtuoso ou de
uso abusivo, para este último uso
a mellor vacina é a aprendizaxe
social e cultural da cultura do viño, tema xa mencionado nun artigo desta mesma viñoteca,
“Máis cultura do viño!”.
A diferenza de substancias

intrinsicamente tóxicas das que
unha dose pequena causa pouco
dano mentres que unha dose alta
causa moito dano, no caso do viño dáse o paradoxo de que a moderación no seu consumo é moito mellor para a saúde das persoas que a radical abstención.
Podiamos seguir coas razons
relacionadas coa historia das civilizacions e da cultura da humanidade, nas que o viño é, e foi sempre, algo máis ca unha simple bebida envolvendo significados culturais moi profundos: sagrados,
místicos, emocionais... integrando as diferentes épocas da historia provocando paixóns, descobertas, reconciliacións... sendo ao
mesmo tempo vehículo de inspiración e suxeito das diferentes artes: poesía, pintura, música...
O viño formou parte da vida
cotiá dos habitantes do sur de
Europa e da cunca do Mediterráneo ao longo da súa historia:
frescos exipcios que reproducen
o pisado da uva, esculturas e pinturas gregas representando escenas de recolección, imaxes pom-

peianas de Dionisios, mosaicos
de varias épocas, retablos góticos, cadros barrocos, pinturas
impresionistas ou cubistas...
Desde a mesma Biblia, que o
cita en máis de 600 veces até hoxe mesmo na eucaristia, a súa
función relixiosa suponse que tamén debería ser regulada.
Toda esta relación de bondades (bondade, non mera ausencia
de maldade) do consumo moderado de viño vén a conto das propostas abolicionistas do Ministerio de Sanidade español. Nun debate periodístico da semana pasada os argumentos favorábeis a
esta lei antialcol eran os achegados polos “alcólicos rehabilitados” algo parecido a que a política antiterrorista a definan as vítimas do terrorismo.
Seguirían coa regulación do
enoturismo e de toda a bibliografia relacionada coa antopoloxía
do viño, coas denominacións de
orixe, coa enoloxia, coa viticultura, as revistas, etc.
É máis barata a abolición que
a educación.♦

Segundo
Grandío
‘Comeza
a Operación Can’
M.B.
O selo discográfico PAI
Música, que vostede dirixe,
xunto coa Unión de Protectoras de Animais Federadas de Galiza vén de poñer
en marcha un proxecto que
ten como protagonistas os
nenos. Trátase de Operación Can. En que consiste?
É un concurso dirixido a
rapaces de primaria e secundaria de toda Galiza. Cada
un deles, ou ben agrupados
en aulas ou centros, poderán
participar enviando unha
canción composta e gravada
por eles á paxina web
www.operacioncan.com. As
pezas deben facerse ao redor
do tema do ambiente, o coidado dos animais e das plantas. Todos os nenos que
queiran participar deberán
enviar os seus traballos antes do 1 de maio.
Como xorde o proxecto?
Coincidiu no tempo co
caso do veterinario de Aguiño, pero podería extrapolarse
á actualidade do problema do
cambio climático ou o medio
ambiente en xeral. Xunto coa
Unión de Protectoras de
Animais Federadas de Galiza, decidimos poñer en marcha un proxecto que estimulase e concienciase aos máis
novos dende as aulas, da necesidade de coidar o noso
entorno, especialmente, os
animais e as plantas.
Internet é o punto de
encontro.
Como hai ao redor de medio millón de nenos en idade
escolar pensamos que o mellor punto de encontro é a internet. Na páxina do proxecto
vanse ir colgando todos os
traballos recibidos, para que
os nenos poidan ir escoitándoos. Serán eles ademais os
que elixan, votando até o 10
de maio, os quince mellores
temas. Unha vez publicada a
lista dos gañadores comezaremos a gravación das pezas,
ben desprazándonos nós aos
colexios cunha unidade móbil
vén traendo os gañadores ao
estudio A Casa de Tolos. Durante o verán darémoslle forma profesional a esas gravacións iniciais caseiras, botando man dos músicos habituais
de PAI Música. O traballo publicarase en outubro e incluirá, ademais do compacto, un
documental sobre o funcionamento das protectoras.♦
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Viño e muller

Metáforas (1)

Entroido
FRANCISCO CARBALLO

A

s miñas
cavilacións de
febreiro
responden ao ruído das
chocas dos felos e á cor
lila da coresma. Un
agudo constraste:
entroido fronte á
coresma, lupanda fronte
a xaxún, consumo fronte
a fame. É o horizonte
desde o meu miradoiro.
A civilización
consumista que nos
“consome” produce a
constante fuga da
realidade. Anda a
suprimir a coresma: que
ninguén a expoña. Así
non existe –os mass
media non a refiren. Fan
entrevistas do ramadán: é
máis exótico.
A coresma antepuxo
o entroido como un
adestramento e un
anuncio: cómpre escalar
o monte Tabor da Pascua
durante 40 días máis seis
de campamento. Para tal
maratón debe preceder
un fondo alimentario de
resistencia. O entroido é
banquete, baile e
carautas. É unha acción
teatral de escenas
sucesivas. As larpeiradas
son as vitaminas. As
carrozas son para os
langráns. Todo o
entroido galego é un
drama a vivir
deportivamente.
Como perverte o
entroido o consumismo?
Suprímelle a fin; impide
o ritmo de escenas cara
a secuencias aloucadas.
Para que se queren as
carautas se andamos con
elas todo o ano? Porque
o consumismo é a
civilización da trampa:
gasta ti para que amoree
eu –o banco.Ti non tes
de xaxuar porque non
tes nada a escalar; eu
acumulo nos “paraísos
fiscais” para a túa
xubilación. Tal non a
vas precisar; esquece
montes Tabor, aumenta
o azucre.
Lémbrome de cando
nos levaban aos
seminaristas a actos de
“expiación” nas capelas
nos dias do entroido. Era
no nacionalcatolicismo.
Outra maneira fementida
de acelerar o desgaste
óseo. Que fermoso é o
entroido se é entroido.
Entrada á escalada anual
cara ao Tabor.♦

M. BARROS

O consumo de viño nas mulleres foi historicamente moi diferente ao dos homes. As mulleres estiveron obrigadas a beber con moderación, como o esixían os códigos de urbanidade; as alcohólicas foron estigmatizadas; as tabernas eran lugares case vetados para elas e o consumo de alcol reduciuse á casa e fíxose ás agachadas. Xavier Castro analiza a relación histórica que se estabeleceu entre as mulleres e o consumo de alcol no estudo A la sombra de los parrales. Cultura del vino en Galicia y otros espacios peninsulares (Trea).
“Muller que se afecciona ao viño,
pobre casa e pobres fillos!”, “ a
muller que moito bebe, tarde paga o que debe”. Frases proverbiais que falan do consumo de alcol nas mulleres abondan no refraneiro popular, na súa maioría
coa intención de reprender a inclinación feminina á bebida. Pola
contra, historicamente foi aceptado con normalidade que os homes consumisen grandes cantidades de alcol, e mesmo se considerou esta actitude como demostración de “virilidade”. E todo,
porque, como indica Xavier Castro nun dos capítulos que compoñen o estudo que vén de publicar
na historia social da bebida entran en xogo as diferenza de xénero. “As mulleres debían aterse
a un patrón social de consumo de
alimentos e bebidas distinto e
discriminatorio con respecto aos
homes”. “Os gustos e preferencias duns e outros en favor de determinadas bebidas, así como o
grao, o modo e a ocasión de consumilas, están condicionados pola asunción dunhas determinadas
identidades de xénero” sinala.
A través dos testemuños recollidos nas entrevistas realizadas para o estudo por toda a xeografía galega así como dos tirados de diferentes pasaxes da literatura galega e europea dos últimos séculos, o autor perfila un
panorama moi restritivo con respecto ao consumo de viño e de
alcol das mulleres. Así, elas debían beber con moderación, a ser
posíbel líquidos que se consideran femininos, como os viños
doces e os anisados; ás agachadas ou en circunstancias extraordinarias, como enfermidades ou
festas, e no fogar, xa que tiñan
vetada a taberna.
Auga para as mulleres, viño
para os homes
Virxinia Woolf preguntouse nun
dos seus libros “por que os homes beben viño e as mulleres auga?”. A autora chegaba a esta
pregunta cando reflexionaba sobre as causas de que houbese tan
poucas mulleres escritoras. Woolf topaba a explicación na obriga que tiñan as mulleres de ocuparse da casa e da prole, no feito
de que carecían dun cuarto propio no que illarse e escribir, e
dun modo xeral, na subordinación e na maior pobreza.
Pola súa banda, o autor do
estudo coida que a explicación
está na discriminación xeral
que rodeou sempre a muller no
reparto do alimento e da bebida, dentro e fóra do fogar. E,
neste sentido, apunta como
exemplo o caso dos vendimadores de Valdeorras de comezos
do século XX. Como pago, os
homes que se achegaban a rea-

lizar os labores da vendima recibían catro litros de viño ao
día, mentres que as mulleres tiñan que conformarse con bastante menos. Un mariñeiro de
Bueu sinala ademais nunhas
das entrevistas que cando as familias da vila levaban nos anos
cincuenta un cuartillo de viño
para a casa o primeiro era para
o home. Despois xa se vería si
sobraba algo para os demais.
“Había un respecto ao xefe da
casa” puntualizaba.

Remedios con viño

Monxes máis que as monxas

Consumo ás agachadas

Tampouco os relixiosos bebían o
mesmo. Segundo os datos publicados por Concepción Burgo López mentres que no mosteiro de
San Paio de Antealtares, en Compostela, vinte relixiosas consumían no século XVIII 0,25 litros ao
día o capelán bebía case catro veces máis que todas elas xuntas.

Malia todo, as mulleres consumiron alcol e foron tamén vítimas de
intoxicacións por adulteracións
etílicas. E aínda que estaba prohibido, as fábricas e os lugares de
traballo foron espazos nos que tamén a muller bebeu viño e augardente. Como explica Xosefa González Sotelo, nunha das entrevis-

Malia todo, como indica o autor
aínda que estaba mal visto a abstinencia radical non era posíbel
entre as mulleres labradoras e as
que pertencían aos sectores populares e poucas deixarían de tomar viño cando caían enfermas,
xa que o viño era unha das bases
máis empregadas nas receitas e
remedios que a medicina popular
aconsellaba para as enfermidades e doenzas máis comúns.

tas, na fábrica de conservas Massó
era moi difícil tomar algo e tiñan
que facelo disimuladamente. Emilia Pardo Bazán, pola súa parte, fixo referencia, en La Tribuna, ao
consumo feminino de augardente
na fábrica coruñesa de tabacos.
Rosa e Neves Fernández Buxán,
nacidas en Corcubión en 1921 e
1919, falan nunha das entrevista
das criadas. Estas mulleres, cando
debían ir ao río a lavar toda a roupa das familias, unha vez a semana, e ademais tiñan que traballar
no campo nas épocas de máis actividade, tomaban xerez doce, do
que se vendía a granel.
Atendendo aos lugares de consumo, tipo de bebidas, momentos
nos que se bebía, Xavier Castro vai
retratando nun dos capítulos que
compoñen o estudo, uns hábitos
que marcaron a relación que historicamente mantiveron as mulleres
co viño, unhas diferenzas que o
tempo se encargou de difuminar.♦
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O Trinque
Pinceis do lecer
Até o 25 de febreiro pódese contemplar no Museo das Belas Artes da Coruña a exposición ‘A
cidade pracenteira’. Un cento de
obras (pinturas, litografías, debuxos…) explican como as ci-

dades pasaron de ser espazos de
traballo a gardaren tamén tempo
para o lecer e os praceres. A
meirande parte dos artistas son
españois, con alta presenza de
autores galegos.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A
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E S P E C T Á C U L O S

PEDRO CASTRORTEGA

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

MANUEL BUCIÑOS

O escultor amosa a súa obra
na sala 108.

Este venres
16 remata
a mostra
sobre o
centenario
da Academia
Galega na
CORUÑA.
Na imaxe,
a recepción
feita a
Castelao o
25 de xullo
de 1934.

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 este 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.♦

Tonhito de Poi.

ÓSEOS COSMOS

O Barco
Barco

Carballo

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

MUSEO
ARQUEOLÓXICO

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS

A Casa Riocigüeño acolle,
até o luns 19, unha mostra
sobre o recinto ourensán.
■ TEATRO

IMPERIAL
Teatro do Noroeste presenta este venres 16 ás 21h
no teatro Lauro Olmo a
obra Café Cantante Vigo
1936, dirixida por Eduardo Alonso e un excelente
espectáculo musical de
gran formato, na que participan dez actores ademais
de músicos en directo.

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.

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

Betanzos

UNHA OBRA,

■ EXPOSICIÓNS

Durante febreiro temos esta
mostra de máscaras dos peliqueiros de Laza no Concello, no Centro de Saúde e
no Colexio.

JAVIER ALBAR
As súas xilografías pode
contemplarse na Fundación
CIEC durante todo febreiro.

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

UN ANO EN IMAXES
As fotos de Dani Gestoso e
Suso Carreño expóñense
no Centro Social.

UNHA MIRADA

A Coruña
■ ACTOS

SERGIO SAUCA

O coñecido xornalista falará este xoves 15 ás 20h no
C.S. Caixanova sobre Deporte ou Negocio: o efecto
Beckham.

Cangas

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

CGAI

NEL DÍAZ PIÑEIRO

Podemos contemplar as súas pinturas na galería A carón do mar.
■ MÚSICA

D’3 FLAMENCO-JAZZ
Trío formado por Jorge
Pardo
(saxos/flauta),
Francis Pose (contrabaixo) e J. Vázquez Roper
(batería), tocan este sábado 17 ás 20h30 no Auditorio Municipal

No ciclo A xeración da violencia USA preséntase este
xoves 15 ás 20h30 e o venres
16 ás 18h Deadline USA
(1952), de Richard Brooks;
o vindeiro xoves 22 e venres
23 tocaralle o turno á fita El
emperador del norte (1973),
dirixida por Robert Aldrich.
No ciclo adicado ao director
Peter Whitehead temos este
venres 16 ás 20h30 o vídeo
The Fall (1969); o sábado
17 ollaremos Pink Floyd,
London’66-’67 (1967) e
Nothing to do with me

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 partici-

pación de Ana Mª Rodríguez, dirixente indíxena guatemalteca da organización de mulleres
Madre Tierra, organízanse as seguintes charlascoloquio: este 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.♦

(1968), ás 18h, e Led Zeppelin live at the Royal Albert
Hall (1970), ás 20h30; o luns
19 ás 20h30 proxéctase Fire
in the water (1977); e o mércores 21 Pop Films (19661969) e Impaled (2005).
Máis
información
en
www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

CRUZ PÉREZ RUBIDO
A pintora colga as súas
obras no Casino Atlántico
até o 28 de febreiro.

CIDADE

No Colexio Oficial de Arquitectos podemos ollar,
até o mércores 28, as pinturas de Javier Meléndez
Ortega Uza.

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

...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

Feira do Grelo
Grelo
Nas PONTES DE GARCÍA
RODRIGUEZ chega a XXVII edición este domingo
18 co concurso de cestas,
música e degustación de
cocido, viño e requeixo
con mel ademais de freixós. Ademais exposicións dos Amigos da
Madeira, Mostra de
Produtos Agroalimen-

tarios e de Artesanía,
apertura da Casa do Mel
e do Museo Etnográfico
do Colexio Monte Caxado. As 6 do serán Carlos Blanco presentará o
Festival de Comparsas
no Cine Alovi. E o martes 20 gran cabalgata de
Entroido con grandes
premios.♦

Jesuly
O novo MC sevillano de tan só 20
anos presenta o seu novo traballo
De Oro, cheo de hip hop crú e
crítico, este 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.♦

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.

PALABRAS CONTADAS

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

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
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.

F & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até 26 de maio, o
proxecto RGF & JAAS,

Dous Mundos, de Roberto
González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a mostra Castro de Elviña.

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

MÁIS ALÁ DO MITO

Na Fundación Barrié temos, até o 25 de febreiro, a
mostra sobre deseño escandinavo, producida polo Museu Nacional de Arte, Arquitectura e deseño de Oslo, na
que podemos atopar pezas
ben coñecidas de mobiliario, moda, cristalaría, tipografía, publicacións, iluminación ou tecnoloxía, desde
os anos 50 até a actualidade.

TERRITORIO
DE MULLERES

Esta mostra composta por
obras pertencentes ás coleccións do IVAM e de Caixa
Galicia, pode visitarse até

Carteleira
Carteleira

☞

DIAMANTE DE
SANGUE. Un ex mercenario sudafricano e un pescador da Serra Leoa procuran
un diamante rosa, moi valorado, no medio dun conflito
civil no país, xustamente por
causa da explotación deste
mineral.

☞

TODAS CONTRA
EL. Tres mozas descobren que o guapísimo capitán
do equipo de básquet do instituto andaba a un tempo con
todas. Xuntas deciden darlle
unha lección e escacharlle o
corazón.

☞

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.

☞

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 Williams) terá que
salvar a situación.

☞

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.

☞

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.

☞

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.

☞

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.♦

O recoñecido actor protagoniza
Los Misterios del Quijote o el ingenioso Caballero de la Palabra,
baseado no clásico de Cervantes, que se representa o vindeiro

venres 23 ás 21h no Auditorio de
VILAGARCÍA DE AROUSA; o sábado 24 e domingo 25 poderemos
ollala ás 20h30 no C.C.Caixanova de VIGO.♦

ÉRASE UNHA VEZ

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

SEBAS ANXO
A súa obra recente pode
contemplarse até o martes
27 na galería Clérigos.
■ MÚSICA

JABÓN BLUE

A banda de rock vai dar un
concerto o vindeiro xoves
22 no Clavicémbalo. O
venres 23 teremos no mesmo lugar o funk-fusión dos
The Cherry Boppers; e o
sábado 24 chegaralle o turno ao heavy de Lujuria.

Oleiros
Oleiros
■ ACTOS
Rocío Brage
expón na
galería
Sargadelos
de FERROL.

este venres 16 de febreiro na
Fundación Caixa Galicia.

A FORZA DA PALABRA
Até este venres 16 de febreiro na Fundación Caixa Galicia encóntrase esta mostra
conmemorativa do centenario da Real Academia Galega. Entre outras moitas cousas de interés encóntrase o
Cancioneiro de Ajuda.
■ MÚSICA

FALETE
O ciclo Música con Raíces
presenta o sábado 17 ás 21
h. no Palacio da Ópera a
actuación do cantante de
coplas sevillano.

DULCE PONTES
A grande voz da canción
portuguesa ofrece un recital
o mércores 21 no teatro Colón Caixa Galicia, dentro
do ciclo Lusofonías. Voces
de Muller.

THE MITTENS
Esta banda de pop afincada
en Madrid toca, xunto cos
asturianos Bubblegum, no
II She Comes in Colours
Weekend, que se celebra no
Playa Club o sábado 17 e
domingo 18.

Cervo

ISAAC DÍAZ PARDO

O CC 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.
■ TEATRO

TARARÁ CHIS-PUM!
O Centro Dramático Galego presenta esta creación de
teatro infantil, baseada no
espectáculo de Artello Teatro, dirixida por Rosa Hurtado e Santiago Montenegro, e interpretada por Anabel Gago, Avelino González,
Bea, Noemi Rodríguez, Fran
Peleteiro, Manuel Polo e J.
Carlos Illanes. Dirixida ao
público familiar, poderemos
disfrutar desta obra o sábado
17 ás 20h30 no teatro Jofre.

Lugo
■ CINEMA

O GATOPARDO

■ EXPOSICIÓNS

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

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

O ESPLENDOR
Este xoves 15 inaugúrase
na Fundación Caixa Galicia esta mostra de cerámica
española, pertencente á colección da Fundación
Francisco Godia.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN CASTRO

As súas fotografías expóñense no C.C. Carvalho
Calero até o mércores 28.

ROCÍO BRAGE
Até o domingo 18 poderemos contemplar a mostra
Nebula desta artista na galería Sargadelos.

CONTRASTES
A sala Amararte presenta
esta colectiva de seis artistas lucenses até o luns 26.

CONSERVAR
PARA TRANSMITIR

Podemos visitar esta mos-

Historia do Gravado
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 Ilustra-

ción, 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.♦

LA SONORA CALLEJERA

Este venres 16 no auditorio
Gabriel G. Márquez de
MERA a partir das 20h30 e
con entrada de balde até
completar aforo, teremos
este espectáculo cómico
musical a cargo de Paco
Lodeiro, Carlos Jiménez,
Pulpiño Viascom, Mario
Mosteiro, Mangüi, Fran e
Miguelón.
■ MÚSICA

PAGANINI ENSAMBLE
O cuarteto de corda e clarinete da Orquestra Sinfónica de Galicia dá un concerto –obras de W.A. Mozart e
J. Brahms– este sábado 17
a partir das 20h30 no auditorio Gabriel G. Márquez
de Mera con entrada de balde até completar aforo.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

RALF JUNG
As súas esculturas comparten espazo coas pinturas de
Matías Marqués no Ateneo, até o mércores 28.

XAN EGUÍA

O pintor expón a súa obra
na Casa da Xuventude.

ACISCLO NOVO

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 este 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.

ESCOLMA DE
ESCULTURA
No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até maio.
■ MÚSICA

CONCHA BUIKA

A copla española máis actual chega este venres 16
ás 20h30 ao Auditorio Municipal. Buika presenta o
seu disco Mi niña Lola, a
compañada polo guitarrista
Niño Josele
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tra –O conservador restaurador de bens culturais– na
Biblioteca Provincial.

El Brujo

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

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

Pontedeume
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA POPULAR
Esta mostra de fotografía
pode visitarse na Casa do
Concello.

O andaluz
Ramón
David
Morales
epón
na galería
DF de
SANTIAGO.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

MARTA IGLESIAS

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

Liceum. Máis información
en www.barliceum.com.
No mesmo lugar teremos o
vindeiro venres 23 unha
noite de regueifas con Pinto d´Herbón, Luís O Caruncho e Benito Lobariñas. Máis información en
www.barliceum.com.

MESTRES DA LUZ

Redondela

A pintora expón a súa obra
na galería Jaime Trigo até o
17 de marzo.

JAIME LORENTE

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

CREOLE KINGS
Esta banda vai dar un concerto solidario este 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.

■ EXPOSICIÓNS

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

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

ROMPENDO CICLOS
As obras de Félix Fernández
poden ollarse na galería C5.

O PINCEL NA PANTALLA

A galería Auriol presenta,
até marzo, esta colectiva
sobre o mundo do cinema.

MARTA SÁNCHEZ
Esta escultora conta na galería José Lorenzo con dúas
mostras, Novo Realismo e
Entre o ser e o ter.

MARATÓN DO CAMPUS
Na Facultade de Filosofía
podemos ollar, até o domingo 25, as fotografías participantes neste concurso.

MEMORIA E IDENTIDADE
Esta mostra sobre a Universidade permanecerá instalada no Colexio de Fonseca
até o 8 de abril.

CGAC
O museo compostelán presenta unha serie de tres mostras conformadas con fondos
do propio centro e da colección ARCO, baixo o título
Mapas, constelacións e puntos de referencia, que plantexa as novas formas de organizar unha colección.

FOTOGRAFÍA NO IVAM
O C.S.C. da Fundación
Caixa Galicia acolle, até o
8 de abril, esta interesante
mostra de traballos pertencentes á colección do centro valenciano.

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

RAMÓN DAVID
MORALES
Unha mostra do seu traballo encóntrase 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

■ CINEMA

INVASIÓNS BÁRBARAS
Este xoves 15, dentro do ciclo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de relación, poderemos ollar esta
película de Denys Arcand,
na Biblioteca Municipal ás
21h. O vindeiro xoves 22
poderemos ollar Jules e
Jim de François Truffaut.

Betagarri

■ EXPOSICIÓNS

CUQUÍN

Así é como se coñece a Joaquín Diz Tato que vai colgar 150 fotografias que fan
un percorrido polos seus
disfraces ao longo dos últimos 20 anos, así podéremolo ver como home decapitado, de Sara Montiel, home
invisíbel, de alfombra máxica, de Claudia Schiffer...
no Centro Cultural Municipal até o venres 23.
■ MÚSICA

RUXE RUXE
Os composteláns presentarán o seu último traballo
discográfico, titulado Comercial, este venres 16 no

A banda basca presenta en
directo o vindeiro sábado
24 ás 22h na sala Capitol
de SANTIAGO o seu novo
traballo titulado Hamaika
Gara, un disco optimista
e reivindicativo no que, a
través de 14 temas, falan
da liberdade, a violencia
contra as mulleres, a xu-

ventude basca, o amor, os
presos ou os asasinatos do
3 de marzo de 1975 na súa
cidade, Gasteiz. Entradas
á venda anticipadamente
por 10 euros en Gong e A
Reixa Tenda de Santiago;
Portobello na Coruña; e
Elepé de Vigo; ou por 12
na billeteira.♦

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

Nº 1.256 ● Ano XXX ●
Do 15 ao 21 de febreiro do 2007

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.

IGNACIO GOITIA
O pintor amosa a súa obra
na galería JVG Espazo.

GRANELL
COLECCIONISTA
Até o 5 de marzo temos esta
mostra no primeiro andar da
Fundación do mesmo nome; no segundo andar podemos ollar A ortogonalidade
dos soños:debuxo/construcións de Eugenio Granell.

CORPOS, CORPORIS

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

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

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

Convocatorias
XXIV CONTOS
PARA A MOCIDADE

IKEBANA
ARTE FLORAL XAPONÉS

Charla demostración o venres 23 ás
20h aberta ao público; e curso o sábado 24 de 10h30 a 14h30 por 60 euros
de matrícula, para o que hai 20 prazas
que se cubrirán por rigurosa orde de
inscripción. A folla de inscripción está
dispoñíbel en www.macuf.com e na recepción do museo (Avd. de Arteixo
171) que hai que pre-encher e entregar
no intre de facer o pagamento na recepción do MACUF, A CORUÑA.

TALLER LITERARIO

O escritor Francisco Castro imparte
este curso que dará comezo o luns 2 de
marzo no C.S. Caixanova de VIGO, e
que continuará durante oito sesións até
o 4 de maio, co que se pretende desenvolver a creatividade, a experimentación literaria e o pracer de escribir. A
organización dispón de 15 prazas, que
se cubrirán por estricta orde de matrícula, a formalizar en calquera sucursal

RONSEL DE ILUSIÓNS

SETE OLLADAS

AP9-A3

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

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

Convócanse probas de constatación da capacitación profesional
para o exercicio das actividades de
transportistas por estrada, axencia
de transporte de mercadorías,
transito e almacenista-distribuidor. Os exercicios terán lugar o 26
de maio de 2007 no Pazo de Congresos e Exposicións de Galiza.
Toda a información referida a esta
orde está recollida no DOG de 2
de febreiro do 2007.

PREMIOS CURUXA 2007

O Museo do Humor e o Concello de Fene
estabelecen, como sempre, varias categorías: ao premio Curuxa Gráfica poderán
optar debuxos orixinais e inéditos, de tema libre e en calquera técnica, branco e
mouro ou en cor, cunha ou varias viñetas,
en cartolina e dunhas dimensións mínimas de 21 x 30 cm e máximas de 42 x 60,
no caso de haxa texto este será en lingua
galega. Cada autor deberá enviar un só
traballo antes das 12h do 20 de marzo ao
Museo do Humor - Concello de Fene, Avda. de Conces 20-22 - 15500 FENE (A Coruña), nun sobre que conteña o seu nome,
enderezo, número do documento de identidade e teléfono, así como unha breve currícula, fotografía ou caricatura, e un enderezo de correo electrónico. O gañador
recibirá un premio de 1.502,5 euros e a
Curuxa do Humor, deseñada por Francisco Xosé Pérez Porto e doada por Cerámicas do Castro, e o pagamento da viaxe e estada de tres días. Sen dotación económica e coa entrega da Curuxa, poderán
optar á Curuxa aos Medios, aqueles medios, xornalistas ou escritores que se teñan
significado polo seu labor a prol do humor ou pola presenza da compoñente humorística na súa obra. As candidaturas poderán se promovidas polo xurado, os propios interesados en optar ao mesmo, asociacións culturais, etc. No caso de ser un
medio de comunicación ou xornalista o
promotor, deberá presentar unha copia do
espazo ou sección co que pretende concursar (xornal onde se publicou o debuxo,
fotografía ou artigo; unha casete coa indicación da data e medio no que se emitiu o
programa; unha fita de video; etc.). Nos
restantes casos achegarase un breve informe explicativo. Tamén se establece a Curuxa de Honra, sen dotación económica,
para aquela institución ou persoa que, a
xuízo do Museo, se caracterizase por toda
unha traxectoria vital a prol do humor, e a
Curuxa de Barro, para o personaxe ou
institución que se significase na defensa
de valores ou protagonizara actuacións
que o Museo do Humor quixera ver desterradas; ademais nesta edición recupérase o premio Curuxa Nova, dotado con
360 euros, que tenta buscar o mellor tra-

ballo dos noveis galegos, no que poden
participar os nados ou residentes na Galiza de non máis de 18 anos, e que terán que
cumplir as mismas esixencias que se piden para a Curuxa Gráfica. O fallo darase a coñecer con antelación ás Xornadas
do Humor que terán lugar o 21 e 22 de
abril.

CUAC FM
A IX edición do Concurso de Maquetas da emisora cultural e comunitaria
do Campus Universitario da CORUÑA
entra na súa recta final. O 8 de marzo
remata o prazo para que grupos e solistas envíen os seus traballos. Nesta
edición os premios ascenden a 1.200
euros, e como principal novidade deste veterán concurso establécese un premio para a mellor canción dun participante da Coruña ou a súa área metropolitana. As bases completas atópanse
en www.cuacfm.org, onde tamén se
pode escoitar a programación en directo e votar polos temas favoritos.

OBRADOIROS PARA A MOCIDADE

A Casa da Mocidade de Betanzos acolle os sábados, desde este 17 de febreiro e até o 28 de abril a partir das 18h,
unha programación gratuíta de obradoiros nos que a mocidade –a partir de 14
anos– poderá pasar o seu tempo de lecer
achegándose ás técnicas do Rap en galego, da man de García, compoñente
dos Dios Ke te Crew; tocando Percusión Africana co senegalés Bilal do
grupo Degoo; ou aprendendo Clown e
Malabares coa compañía Os 7 Magníficos + 1. A inscrición realizarase na
OMIX de Betanzos (Emilio Romay s/n)
ou ben no teléfono 981 771 300, en horario de 10 a 14 h. e de 16 a 18 h., até a
data de inicio dos cursos. Máis información en info@culturactiva.org.

III PREMIO BIBLOS
O Biblos Clube de Lectores promove este
certame de creación literaria para a mocidade, co obxectivo de descubrir e apoiar
os novos creadores. Dirixido nesta edición á novela, poderán participar todas
aquelas persoas que ao rematar o ano
2007 non teñan cumprido os 25 anos e
que, con independencia do lugar onde na-

cesen ou residan, amosen o coñecemento
do idioma galego necesario para desenvolver nel unha obra narrativa de calidade. Deberán presentar unha memoria de
entre 30 e 40 folios na que incluirán unha
exposición precisa das características que
terá a futura novela, aportando a maior información posíbel sobre o argumento (trama, época e lugar en que se desenvolve a
acción, personaxes...) e as técnicas narrativas que prevé utilizar, xunto cun capítulo ou fragmento que permita valorar o estilo do autor. O gañador terá liberdade, no
seu caso, para introducir as modificacións
que estime oportunas no proxecto e no
texto de mostra e adaptalos ás esixencias
da novela no seu desenvolvemento, así
como aos consellos que reciba do escritor
titor. Cada traballo será presentado co nome e apelidos do autor, así como o seu enderezo, teléfono e correo electrónico, non
sendo admitidas obras baixo pseudónimo
ou colectivas, e enviaranse ao Biblos Clube de Lectores (Quintá 8, Mandaio 15391
CESURAS) antes do 15 de marzo do 2007.
O premio conlevará a estancia dun mes,
incluída a manutención, nun dos establecementos de Pazos de Galicia, nun lugar
singular que reúna as condicións necesarias para que o escritor desenvolva a última fase do seu proxecto; un ordenador
portátil que, unha vez concluída a obra,
quedará na súa propiedade; a tutela dun
escritor de renome que asesorará ao escritor en xuntanzas periódicas durante ese
mes; a publicación do libro en galego na
colección Mandaio de Biblos, coa percepción dos correspondentes dereitos de autor; a tradución da novela ao castelán de
cara a unha edición destinada aos clientes
non galegos de Pazos de Galicia; e unha
escultura conmemorativa deseñada expresamente por un recoñecido escultor
galego. A semana previa ao Día das Letras Galegas o xurado seleccionará cinco
traballos finalistas, e os seus autores deberán presentar antes do 15 de xuño as súas
novelas cunha extensión non superior aos
150 folios no estado máis avanzado posíbel de acabado, dándose a coñecer a obra
gañadora na semana previa ao Día da Patria Galega. O autor adicará o mes de outubro a traballar na súa novela, que se
comprometerá a entregar totalmente rematada antes do fin de 2007.♦

■ CINEMA

A UNHA REALIDADE

ACTUAL

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

O ciclo Estreas do cinema
francés presenta o domingo 18 no C.C.Caixanova a
fita Mon petit doigt m´a dit
(2005), de Pascl Thomas.
O venres 23 proxéctase no
mesmo lugar La petite Jérusalem (2005), dirixida
por Karin Albou.

■ MÚSICA

WILDE

INTRAMUROS

Podemos ollar esta fita este
xoves 15 ás 20h na Fundación Caixa Galicia.

SINFÓNICA DE GALICIA

A orquestra, acompañada
do pianista Alberto Nosé e
baixo a dirección de James
Judd, dá un concerto este
xoves 15 ás 21h no Auditorio de Galicia.

TODOS NOS

CHAMAMOS ALÍ

■ TEATRO

LOS QUE RÍEN
LOS ÚLTIMOS

O Salón Teatro acolle o
venres 16 e sábado 17 ás
20h30 a actuación da com-

D.O.G.
CONSELLARÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS E TRANSPORTES

da entidade por un prezo de 80 euros.

A Agrupación de Libreiros e a Casa da
Xuventude de Ourense organizan este
certame, de gran tradición, no que poden
participar todas aquelas persoas de entre
14 e 30 anos que o desexen, con un ou
varios relatos, de tema libre, orixinais e
inéditos, e escritos en lingua galega. Os
traballos terán unha extensión mínima de
seis folios e vinte e cinco como máxima,
mecanografados a duplo espazo e por
unha soa cara, e entregaranse ou enviaranse por correo –antes do 26 de abril– á
Secretaría da Casa da Xuventude, rúa
Celso Emilio Ferreiro 27 - OURENSE,
nun sobre pechado no que figurará o
pseudónimo e o texto “menor de 18
anos” de ser o caso. No interior aportaranse os dados do autor, título do conto e
fotocopia do documento de identidade,
pregándose o envío dunha versión informática do texto, ben nun disco en formato word ou compatíbel, ou ben por correo electrónico a casa@casaxou.com.
Establécese un primeiro premio de 800
euros e catro accésit de 250, dos que un
recaerá necesariamente nun participante
menor de 18 anos.

FONDO GALEGO
DE GARANTÍA AGRARIA
Convócanse axudas para a subministración aos alumnos de
centros escolares de leite e determinados produtos lácteos. Os
novos solicitantes que queiran
participar no programa do leite
escolar deberán solicitarllo ao
Fondo Galego de Garantía Agraria, segundo o modelo que figuran nos anexos da resolución.
Pode consultarse toda a información no DOG de 5 de febreiro do 2007.♦

pañía La Zaranda, Teatro
Inestable de Andalucía la
Baja, realizada por Eusebio Calonge.

O GATO ASOMBRADO

Os máis cativos poderán
gozar o domingo 18 ás
12h30 coa peza de botóns e
luvas da compañía galega
Títeres Cascanueces.

FINAL DE PELÍCULA
O Principal acolle este xoves 15 e venres 16 ás 21h
esta representación de
Áncora Producións.

AS QUE MATAN O SONO

Na sala Yago, poderemos
ollar, desde este 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. No
mesmo lugar poderemos
ollar. desde o vindeiro xo-

ves 22 e até o sábado 24.
Estrellas del orinoco, de
Emilio Carballido, da man
da compañía Dekómikos.
Entradas e horarios en
www.salayago.com.

Verín

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL RODEIRO

ENTROIDARTE

O recoñecido compositor,
teórico e divulgador no ámbito da música contemporánea presenta Fender o son
o domingo 18 ás 20h no Salón Teatro, composición
instrumental interpretada
por Felipe González Agell
co clarinete, Berta Fresco
co piano e Carme Garrigó
coa percusión.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ VILAMOURE

A galería Trisquel e Medu-

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

Podemos visitar esta mostra sobre o entroido na Casa do Escudo.

Vigo
■ ACTOS

ANA Mª
PEREIRA MOLARES

A autora do libro Arquitecturas e arquitectos na diócese
de Tui. Séculos XVII e XVIII
imparte unha conferencia titulada Comportamentos Artísticos no Barroco, o vindeiro
xoves 22 ás 20h na sede da
Fundación Barrié.

O Cineclube Lumière presenta durante febreiro o ciclo Entre Fronteiras, como
actividade complementaria
da exposición do mesmo
nome que podemos visitar
no MARCO. O luns 19 ás
20h30 poderemos ollar no
Auditorio do Concello esta
fita dirixida por R. W.
Fassbinder no ano 1973.
■ DANZA

SOÑOS.
A RUTA DA SEDA

No Centro Cultural Caixanova poderemos gozar este
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.
■ EXPOSICIÓNS

VIGO, 1933-1944
Podemos visitar a mostra
Arquitectura de Vangarda

Arquitectura
de Vangarda.
Vigo
1933-44
pode ser
visitada na
Casa das
Ar tes
até este
domingo 18.
Na imaxe,
a Fábrica
Ribas.

■ 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.
■ 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

Os
norteamericanos The
Yayhoos
tocan, con
Sugar
Mountain,
na Iguana
Club o
sábado 24.

na Casa das Artes até o domingo 18.

ENTRE FRONTEIRAS

As obras desta mostra, que
podemos visitar no MARCO
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.

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.

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

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

CASAS DOENTES

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.

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’

A Rede

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

RITA RODRÍGUEZ

GALICIA GASTRONÓMICA
www.galiciagastronomica.com
Revista en liña sobre a gastronomía galega
que inclúe novas, reportaxes, entrevistas,
relatorio de cociñeiros, información sobre
viños, trebellos e libros, ademais de datos
de restaurantes, festas gastronómicas e denominacións de orixe. Tamén contén unha
sección de humor, ligazóns e contacto.♦

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 este 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

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 este domingo 18
de febreiro.

■ 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
■ 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.

Levi, Snail e Spina Fecunda.

LAGUNAS MENTALES
Esta banda de ska, reggae e
fusión toca en directo o
vindeiro venres 23 na
Iguana Club; o sábado 24
teremos no mesmo lugar
aos norteamericanos The
Yayhoos xunto cos Sugar
Mountain, que presentarán os temas do seu novo
álbum In the Raw.

MARFUL
A música galega máis actual,
baseada nos sons dos anos 30
e 50, que soaban nos salóns
de baile e nos cafés cantantes,

■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a domicilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.
■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.
■ 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

chegarán o próximo venres
23 ás 22h30 ao C.C.Caixanova, 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).

vez ao mes xuntámonos en Vigo. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e
cabaleiros, ao 986 378 608.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traballar
en traducións, editoriais, docencia non
pública, revistas, corrector ortográfico,
etc. 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.
■ 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 intervención para inmigrantes. Prevención, reformulación ou resolución
de conflitos coa cultura de acollida.
Primeira consulta de balde. Telf. 981
134 144.♦

■ TEATRO

MAGO TETO
As crianzas poderán gozar
cos trucos deste mago o domingo 18 ás 18h na Praza
da Constitución, e o martes
20 á mesma hora coa actuación do paiaso Fifo, dentro
das actividades do entroido
do Casco Vello, que inclúe
a saída dos Merdeiros, figura tradicional das festas recuperada recentemente.

OJOS DE PEZ
A compañía Daniel Abreu
actúa no teatro Ensalle
desde o venres 16 ao domingo 18.

UN DÍA DE FORMIGA
O teatro Arte Livre presenta
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.

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

SENDA DE PEDRA
A Fundación Feima acolle,
até o 31 de marzo, de 10 a
14 e de 17 a 20h, esta mostra da Escola de Canteiros
de Pontevedra.♦

Non vos riades que o conto é triste

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

OS CARUNCHOS

Estarán este xoves 15, xunto con Pepo Suevos, ás
22h30 na Fábrica de Chocolate. Neste mesmo lugar
teremos, este venres 16, unha festa de entroido animada polos DJs Panda e Dombel a partir das 00; o sábado 17 ás 22h30 e por 5 euros de entrada tocan Daze
of Down e Suppa Scoopa;
e o mércores 21 actuación
de Anacos de Buxo.

MUSICALIA!

O concurso de novas bandas que se celebra na Sala
A! presenta este venres 16
as actuacións de Asuntos
Pendientes, Revolujoin e
Salida de Emergencia. O
vindeiro venres 23 poderemos escoitar a Samuel

Que demo pensarán que non se pode fotografar? Nunha sociedade na que é sagrado o
direito de información, unha empresa radicada en Coirós quere amedentrar aos supostos
infractores co “previsto pola lei”. Que lei? Neste días de teléfonos móbiles por millóns, e
todos eles con cámara de fotos, non poderán evitar imaxes como esta.♦
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Anuncios de balde
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.

O

home, un demócrata,
di que a súa xeración
viviu ben, pero que a
próxima pode coñecer a guerra. Despois menciona Irán.
Un fanatismo así pode nacer
aquí ao lado, en Marrocos ou

en Alxeria. Que cabe pensar
sobre isto? Talvez que hai
demasiados pobres e que se
a algúns lles dá por rebelarse, guiados por un talibán,
non nos quedará máis remedio que esmagalos. Os nosos

fillos terán que defender a
civilización occidental ou
máis propiamente o acaparamento de enerxía. Terán que
ir á guerra para poder manter
os todo-terreo e a casa a 25
graos en xaneiro.♦
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Constantino Fidalgo
‘Son o rei do Entroido de Covelo e
os danzantes queren quitarme a coroa’
H. VIXANDE
En Covelo, parroquia do
concello de Melón, celébrase
un Entroido ancestral no
que catro soldados protexen
a coroa do Rei dos ataques
de oito danzantes cando remata a subida ao Coto da Raíña.
Poucos saben que hai unha
monarquía en Covelo.
Sábeno moitos, no Entroido
xúntanse cincocentas persoas.
Ser, aquí somos poucos, uns trinta, pero antes eramos oitenta.
E vostede é o Rei.
Son, no Entroido.
Seica queren quitarlle a coroa.
Os danzantes. O martes de
Entroido ás once e media da mañá a comitiva presidida por min
sube ao Coto da Raíña. Vou protexido por oito danzantes. Tamén
veñen catro soldados e a xustiza.
Mais cando chegamos arriba, os
soldados pasan a protexerme dos
danzantes, que tratan de quitarme a coroa. Eles son máis en número, pero se non se aplican,
non conseguen quitarma.
Haille moito republicano.
Mentres os gaiteiros tocan
tres pezas, os danzantes tratan de
collerme a coroa e se o fan, os
soldados deben intentar recuperala para darma a min. Antes,
mesmo podían mancarse porque
a coroa cortaba, hoxe xa non.
Hérdase o cargo de Rei?
Non.
Que demócratas!
Houbo varios reis, pero é un
posto complicado porque hai que
coñecer moi ben o funcionamento
do noso Entroido, por iso levo dezaoito anos no cargo. Hai postos
que son máis doados. Para xustiza

PA C O VILABARR O S

serve calquera, pero para danzante ou soldado, non. Ademais, tampouco serve calquera de Rei, mesmo pode tocarme un cabalo bravo
e hai que saber manexalo.
Ou sexa, vostede é un Rei
como o de España, que non
herdou a coroa.
Se fose coma el si que ía gañar moitos cartos.
Entón parécese máis ao Papa.
Non, pero teño que ensinar a
todos como funciona isto. É
complicado, hai unhas normas
de actuación que hai que cumprir. Os danzantes son rapaces
novos que teñen que estar solteiros. Os soldados, casados. Non
me pregunte por que, pero sempre foi así. Ademais, temos os

mordomos. Un por cada día do
Entroido: domingo Corredor, domingo de Entroido, luns de Entroido e martes de Entroido. Elíxense cada ano a final do Entroido. Son os encargados de organizar a festa o ano seguinte e cada
un deles ten que encargarse dun
dos días. O peor posto é o do
martes de Entroido, porque ten
que apañar un carro e un cabalo.
Entón ten vehículo oficial.
Na subida ao Coto da Raíña
eu vou dacabalo detrás dun carro
no que van os entroidos, que son
de palla vestidos con roupa que
ofrecen os veciños. Tamén temos
un ramo, que leva corenta e catro
castañas, unha cabaza cun litro de
viño, touciño, chourizo... Ao re-

mate da festa do martes de Entroido, póxase o touciño do ramo e os
cartos que se sacan van para os fogos artificiais do ano seguinte.
Parece que é unha tradición antiga.
De máis de trescentos anos.
Un Entroido tan vello ou máis
que o de Xinzo, pero para aquí
non veñen os cartos. Antes, ademais, non había o luxo de agora.
E non interromperon o Entroido durante o franquismo?
Non. Ademais, a quen non
quere participar, bótaselle de veciño. Segue a vivir aquí, pero como
se non existise. Mesmo se tes un
morto na casa e tes compromisos
de mordomo, tes que organizar o
Entroido igual. Non hai escusa.♦

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.

A

N O S A

T E R R A

Mellor
Guillotin
MANUEL CIDRÁS

A

índa que gosto de
non eludir os temas
de actualidade, non
falarei do caso De Juana
Chaos. Traio si á palestra
unha reflexión vencellada
a tan envelenado asunto: os
límites da pena de prisión.
Mesmo nos países que
manteñen no seu sistema
penal a chamada cadea
perpetua, esta non se aplica como tal senón que se
fixan límites diversos ao
tempo de permanencia en
prisión. Hoxe admítese de
forma universal que a prisión a morte, concibida
inicialmente como substitutivo da pena capital, e
mesmo as penas de prisión
de moi longa duración,
son en esencia inhumanas
e incompatíbeis con calquera finalidade resocializadora, de modo que a
perpetuidade é un atributo
meramente nominal da pena. Tamén son nominais as
penas que, por acumulación aritmética, se impoñen ás veces de centos ou
milleiros de anos, pois calquera entende que esas
sancións infinitas non poden ser realmente cumpridas. Esta idea de limitación práctica das penas é
tan sólida no plano da racionalidade como difícil
de asumir no dos sentimentos da vítima, que pola súa condición tende a
relegar consideracións racionais sobre o trato do vitimario. Por iso a vítima
non pode xulgar e a supresión da xustiza privada está no cerne mesmo da idea
de civilización.
Nos últimos anos, a
xusta preocupación pola
vítima produciu un desprazamento da centralidade
nos discursos sobre política criminal, que na tradición moderna xiraban en
torno á sorte do reo, procurando humanizala. Este
enfoque que podemos chamar posmoderno non está
exento de riscos, o máis
evidente o da vitimización
colectiva, é dicir, que o
conxunto da sociedade
discorra como vítima global, apeándose das esixencias de racionalidade que
está de máis pedir en quen
sofre na dura afrenta da
dor. Nos debates sobre o
terrorismo este modo de
discorrer está ao día.
Cando escoito alguén
que está contra a pena de
morte (discurso humanitario ben-pensante) pero De
Juana debe podrecer en
prisión (discurso da irracionalidade retributiva),
penso que mellor é o humanitarismo do médico
Guillotin, inventor do aparello que toma o seu nome. Polo menos o francés
buscaba diminuír o sufrimento do penado.♦

