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Os problemas do cargueiro Ostedijk

A costa galega sen defensa

Acusan
o goberno central
de actuar
de modo semellante
ao caso Prestige
A.G . N .

OLIVER TWIST

Charles Dickens

Publicada por entreg as entre 1 8 3 7 e 1 8 3 9,
narra a historia dun orfo abandonado nun
hospicio e empurrado logo á mala vida.
O pulo dos personaxes, a vívida descrición
de ambientes e o senso do humor son
elementos que o escritor inglés combina
con mestría para contar unha historia na
que a opresión social e a dominación do
home polo home son criticadas coa vizosa
imaxinación coa que o prota gonista dun
conto de fadas se enfronta a un ogro,
coas armas da literatura.

O INCIDENTE DO CARGUEIRO OSTEDIJK FRONTE ÁS COSTAS

galegas pode quedar nun simulacro real de desastre do que é preciso sacar as pertinentes consecuencias e, logo, levalas á práctica.
A primeira evidencia é que Galiza está nunha ruta marítima con
miles de barcos ao ano con cargas perigosas e que, polo tanto, é necesario, en primeiro lugar, contar cun protocolo de actuación predeterminado, axeitado, e uns medios suficientes para facerlles
fronte aos posíbeis accidentes. Esta necesidade quedou patente hai
catro anos cando a catástrofe do Prestige. Pero se ollamos a actuación agora, desde o rumbo errático do cargueiro, as indecisións, o
tempo tardado en actuar e as negativas a admitilo en porto, dámonos conta de que estamos en idéntica situación, malia o déficit de
información, que seguiu a ser uns dos males e causa de alarma da
poboación. Ao tempo que se poñen en marcha estas actuacións, antes ca outro accidente se converta nunha nova catástrofe, é necesario que Galiza conte con plenas competencias en salvamento
marítimo. Esta é unha das 70 demandas do Goberno galego ao Estado. Unha mostra de que o autogoberno ten unha proxección diaria e tamén que ninguén mellor ca os galegos poden xestionar os
nosos recursos. Mesmo se non veñen mal dadas. Que virán.♦

Un maxistrado
da Coruña
restrinxe o
uso do galego
(Páx. 2-3)

Estivemos na
caza da raposa
no Carballiño
(Páx. 16-17)
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Tres casos consecutivos de discriminación lingüística nos tribunais coruñeses

‘Me tienen harto con el tema del gallego’
H. VIXANDE

Tres casos recentes acontecidos na Coruña rebelan que o dereito a usar galego nos tribunais aínda non está consolidado.
“Ya comprendo que usted no quiere colaborar... Me tienen harto con el tema del gallego... ¿Y los derechos de los que hablamos castellano?” Son frases dun maxistrado coruñés dirixidas a un usuario do galego que levantaron a polémica.
Dous dos casos nos que os gale- pruebo que usted no quiere colagofalantes viron recortados os borar... Me tienen harto con el teseus dereitos lingüísticos tiveron ma del gallego... Y los derechos
lugar no xulgado do social núme- de los que hablamos castellano?”
ro tres da Coruña no mes de xaDe todos os xeitos, a confusión
neiro, o terceiro produciuse ao entre o dereito a empregar unha
longo de todo o ano 2006 e aínda lingua e os dereitos laborais que
non está pechado.
teñen as persoas
O xuíz decano é o
no exercicio das
protagonista nessúas funcións proxuíz
decano
dixo
ta ocasión.
fesionais
non
O pasado 24
acostuma a darse
de xaneiro o se- que o uso do L
na xudicatura.
cretario comarcal nos fallos xudiciais
Rematado o
da CIG na Coruxuízo, Paulo Caña, Paulo Carril, é un erro
rril non conseguiu
compareceu en caunha desculpa por
lidade de testemu- ortográfico,
parte de Manuel
ña diante do xul- pero sempre
García Carballo.
gado do social núO xuíz mesmo remero tres nun xuí- se repite o mesmo.
matou dicindo en
zo no que La Caicastelán: “déixexa era a entidade
me traballar que
demandada.
teño moitos xuíTranscorridos vazos, e se quere derios minutos da declaración de Ca- núncieme, que xa sabe vostede
rril e xa contestadas varias pregun- que camiño ten que seguir”.
tas, a letrada representante de La
Caixa dirixiuse ao maxistrado Incidentes anteriores
xuíz, Manuel García Carballo, e
díxolle que non entendía o galego. Denunciar, iso foi o que fixo o seO xuíz reaxiu preguntándolle a cretario comarcal da CIG na CoPaulo Carril se podía responder en ruña. Presentou unha demanda
castelán. Carril negouse porque diante do Consello Xeral do Poder
entendía que xa contestara varias Xudicial para que este, se procecuestións en galego e que fora en- de, inicie as actuacións oportunas
tendido sen dificultade. Ademais en virtude do regulamento discilembrou que o galego é facilmen- plinario ao que están sometidos os
te comprensíbel se se fala de vagar xuíces. Na súa denuncia ante o
e hai vontade de entendelo. A tes- Consello Xeral do Poder Xudicial
temuña tamén aludiu a que o gale- Carril subliñou quea actitude do
go é o idioma oficial, que está no xuíz Manuel García Carballo non
seu dereito a usalo e que a letrada, é nova, “é coñecida a animadverxa que se desprazaba á Galiza, de- sión e odio que este maxistrado
bía ter previsto esa continxencia e profesa contra a lingua galega,
reclamar un intérprete se pensaba tendo protagonizado con anterioque non ía entender o idioma.
ridade incidentes parecidos”.
Nun escrito presentado por
A referencia que fixo Carril
Paulo Carril ante o Consello Xe- sobre os incidentes semellantes
ral do Poder Xudicial, este indi- inclúe un acontecido tamén no
cou que o xuíz ameazou con sus- mes de xaneiro cando no decurso
pender a vista até non dispor de doutro xuízo, e nun momento no
intérprete, “continuando coa ri- que xa transcorrera a metade da
diculización e, mesmo, a censura vista, o avogado da entidade acupolo exercicio do meu dereito sada dixo que non entendía o gaconstitucional a expresarme no lego, empregado polo letrado conidioma galego”. Segundo lle ma- trario. De contado, o xuíz García
nifestou Carril ao Consello Xeral Carballo convidou ao avogado da
do Poder Xudicial, o xuíz empre- parte contraria a falar castelán, pegou expresións como: “Ya com- ro este negouse porque entendía
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Por iso presentou diante do xuíz
decano, Antonio Fraga Mandián,
un recurso no que reclamaba o seu
dereito a recibir a notificación na
lingua na que se dirixiu ao xulgado e na que tamén denunciaba o
uso do topónimo ilegal.
Eduardo Álvarez coñeceu a
resposta pola prensa. Segundo denuncia, desde as oficinas do decanato dos xulgados coruñeses e desde un correo electrónico do Tribunal Superior, enviáronlle á prensa a
resolución do xuíz decano antes de
mandarlla ao propio interesado. É
máis, no envío non se omitiron o
nome e os apelidos do secretario
comarcal da CIG-Ensino. “Conculcaron o dereito á privacidade
que me asiste”, dixo o interesado.
Dereito e deber
A resposta publicada na prensa indicaba que “mentres a aprendizaxe
do castelán é obrigatoria para todos”, “o coñecemento das linguas
vernáculas é un dereito mais non
unha obriga”. Este argumento pasa por alto o apartado segundo do
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artigo sétimo da Lei de Normalización Lingüística 3/1983, que indica que “a parte ou interesado terá dereito a que se lle informe ou
notifique na lingua oficial que elixa”, segundo lembrou Eduardo
Álvarez nunha denuncia ante o
Consello Xeral do Poder Xudicial.
Ademais, o xuíz decano coruñés atribuíu a un “erro ortográfico” o uso do topónimo deturpado
da cidade da Coruña, aínda que na
notificación recibida por Eduardo
Álvarez o L aparecía en varias
ocasións, entre elas tanto no encabezado no como no selo de fe pública xudicial. Neste caso, o erro
ortográfico no uso do topónimo
coruñés vai camiño de converterse en pertinaz, pois tamén o xuíz
decano incorreu no mesmo erro
varias veces con motivo dunha
denuncia formulada por el contra
Eduardo Álvarez tras publicarse
as opinións deste último sobre a
actitude do xuíz decano.
O emprego dunha denuncia
por inxurias ou calumnias é un método moi recorrido nestes días para
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zada ante o Consello Xeral do Poamedrentar a quen pon en cuestión der Xudicial. Mais tamén o Poder
algunha actuación das autoridades. Xudicial lle concede ao noso idioCando Eduardo Álvarez coñe- ma a condición de lingua subsiceu o recurso do xuíz decano con- diaria do castelán, por iso dos seus
tra a súa protesta, respondeulle a 21 membros, 19 votaron en contra
unha xornalista de La Opinión da do recurso de Eduardo Álvarez.
Só un dos maxistrados do
Coruña coas seguintes palabras:
“Di o dicionario que cínico é o que Consello Xeral emitiu un voto parutiliza mentiras para xustificar unha ticular favorábel ao galego. Trátailegalidade, e iso é o que está fa- se de Josep Afons López Tena. “A
cendo o decano”. O xornal no texto resolución do Tribunal Superior de
común do artigo recolleu a literali- Xustiza de Galiza é inédita no dedade da resposta do secretario co- reito administrativo porque está
sen motivar”, afirmarcal da CIG-Enmou o maxistrado
sino, pero introduLópez Tena. Este,
ciu un entre texto
coñecida
como único recurnun tamaño de leso, recomendoulle
tra maior e situado
a animadversión
a Eduardo Álvano centro da inforrez que denunciamación no que se e odio que este
se ao xuíz por undicía que “é un cíha vía distinta da
nico porque em- maxistrado profesa
empregada até o
prega unha mentira
contra
momento.
para xustificar unEn todo caso,
ha ilegalidade”. A a lingua galega”
as denuncias de
este entre texto cudiscriminación do
xa autoría corres- PAULO CARRIL
galego nalgúns
ponde ao xornal,
xulgados da Coruacolleuse o xuíz
ña e as respostas
decano para deavalando esta conmandar por inxurias a Eduardo Álvarez. Que a súa duta por parte de todos os órganos
querela vai contra o entrevistado e xudiciais e de control superiores
non contra a interpretación que fixo pon de manifesto que o galego aíndas súas palabras fixo o xornal que- da non está en igualdade de condida ás claras porque expresamente cións fronte ao castelán. O bilinFraga Mandián renunciou a denun- güismo só semella real mentres os
ciar a La Opinión. Eduardo Álva- galegofalantes non reclaman os
rez, pola súa banda, nas súas alega- seus dereitos. A partir de aí, o castecións indicou que só asume como lán é preferente sobre o galego e
propia a frase que aparece no texto quen así impoñen ese criterio concomún do artigo de prensa, non o tan coa protección da Xustiza.
Nalgúns dos casos, para solicidestacado no entre texto.
tarlle aos galegofalantes que se expresasen en castelán, empregouse
Consello Xeral Poder Xudicial
o argumento da cortesía ante o foA actitude do xuíz decano levou a ráneo para que puidese comprenque Eduardo Álvarez o denuncia- der o que dicían. Mais o galego
se diante da sala de goberno do non é o vasco e hoxe repetidamenTribunal Superior. A resposta des- te a Televisión Española, nas súas
te último avalou o trato que o xuíz emisións estatais, renuncia a tradecano considera que merece o ducir ás persoas que empregan o
galego e iso levou a que o sindica- galego porque considera que se
lista presentase un recurso de al- entende sen dificultade.♦
Vén da páxina anterior

‘É

Interior dos Xulgados da Coruña, obra do arquitecto Bar Boo.

As dúas linguas non son iguais ante a lei
M.V.
Cando se debate o que será o segundo estatuto de autonomía da actual etapa democrática, algúns feitos parecen levarnos a pensar, pola contra, que vivimos aínda nunha
situación transitoria de preautonomía, na
que, por exemplo, o uso legal da nosa lingua aínda non se atopa garantido, nin moito menos normalizado. O que vén de suceder na Coruña é so un exemplo. O maxistrado en cuestión debe saber que o artigo
231, apartado 3, da actual Lei Orgánica do
Poder Xudicial, di literalmente que “as partes, os seus representantes e quen os dirixan, así como as testemuñas e peritos, teñen
dereito a utilizar a lingua que seña tamén
oficial na Comunidade Autónoma na que
teñan lugar as actuacións xudiciais, tanto en
manifestacións orais como escritas”.
A maiores, o propio feito notorio de
superioridade do maxistrado e da lingua
estatal tende a convertir en abusivas calesquera apreciacións ou valoracións, non
especificamente amparadas no dereito,
contra a lingua específica da comunidade
autónoma usada por acusados, testemuñas
ou demais partes actuantes no xuízo.
■

DISCRIMINAR AOS XA DISCRIMINADOS

O dereito laboral fundaméntase no principio denominado in dubio pro operario,
polo cal recoñece a inferioridade preexistente do traballador ante o seu patrón,

procurando, en consecuencia, que as deci- maxistrada senón unha das partes como vén
sións emanadas dos xulgados do social de suceder na Coruña, ben que neste caso estendan a restablecer o equilibrio legal e a teñamos ante expresións descualificadoras
igualdade de dereitos.
verbais e non escritas?
Pese a evidente inferioridade do galego
A desigualdade de trato xudicial a amfronte ao castelán, a administración de xus- bas linguas foi tamén notoria, por exemtiza carece de principlo, na sentenza do
pios correctores ou de
Tribunal Superior de
reequilibrio no eido
Xustiza de Galiza, saara que un cidadán la do social, que o 3
lingüístico, semellantes aos que concurren
de outubro de 2003
esixa o dereito
no eido laboral. Pero
fallou en contra de
non só iso: é a língua
entregar a acta dun
a empregar o galego
historicamente en desxuízo en idioma galevantaxe a que padece en sala debe superar antes go a unha das partes
un estatus desigual, de
que así o solicitara.
non poucos filtros”
facto, dentro das proNegándolle ese dereipias salas de xustiza.
to provocou que a súa
Nalgúns casos, cosentenza pasase á hismo por exemplo na
toria das discriminasentenza da Sala Pricións sofridas, agora
meira do Tribunal Constitucional de 15 de en democracia, pola nosa lingua.
novembro de 2004, a alta maxistratura sae en
Nada disto debería inducirnos a crer
defensa da lingua diferente do castelán. Así, a que a maioría de cidadáns, con distintas
sentenza mencionada sanciona disciplinaria- responsabilidades, que día a día se ven nos
mente a varios avogados que asinaron escri- xulgados galegos son contrarios ou reacios
tos “que contiñan expresións cuxa intención ao idioma propio da comunidade. Non é
era descualificar e menosprezar á maxistrada así. A inmensa maioría defende posicións
que decidiu empregar a lingua catalana como cabais, de respecto e mesmo explicitamenlingua do proceso”. A sanción, neste caso a te positivas cara a lingua e cara os seus
prol do catalán, tamén o era a prol dunha ma- utentes, historicamente peor tratados, mais
xistrada. Mais, ¿sería o TC quen de aplicar a ocorre o contrario se falamos da práctica
reciprocidade se a menosprezada non fose a dominante. Porque a práctica dominante, a

‘P

que emana da instancia superior e non do
saber común nin da cidadanía afectada, é a
que é, discriminadora, mal que nos pese.
■ A DEMOCRACIA QUE SE MIDE
POLO NÚMERO DE PROTESTAS

A estas observacións faiselle imprescindíbel aínda unha apostila. Certo que os conflitos, como este da Coruña, son puntuais,
mais expresan un problema de fondo máis
extenso. Para que un cidadán esixa o dereito a empregar o galego en sala debe superar
antes non poucos filtros que, subtilmente (o
seu uso pode perxudicalo, o seu uso pode
facer máis lenta a resolución do caso, etc.)
llo desaconsellan. E cando ese conflito non
se produce, o consenso aparente será utilizado para falar de paz lingüística e de normalidade democrática. Mudando de ámbito, o catedrático de dereito constitucional,
Roberto Blanco Valdés, escribía hai poucos
días, nun artigo, que o sistema lingüístico
vixente no ensino é “sensato e respectuoso
coa liberdade”, posto que “non provocou
protesta algunha de pais galego-parlantes
que poidesen sentir violados os seus dereitos”. Ergo, os cidadáns que no xulgado coruñés se negaron a renunciar ao seu idioma
fixeron o que debían, a risco de que, en caso contrario, o Blanco Valdés de turno os
inclúa entre os satisfeitos coas sensatas e
respectuosas liberdades vixentes.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

A historia no banco dos acusados
ANXO RODRÍGUEZ GALLARDO

En 1981, o crítico
Anxo Tarrío escribiu na
Folla do luns viguesa
un artigo a prol da
literatura de quiosco,
como elemento de
normaliz ación da
cultura galega. Vinte e
seis anos despois xa
hai literatura galega
policial, infanto-xuvenil
(agora dise así),
ciencia-ficción e
algunha outra variante
xenérica. A N osa Terra
está a punto de editar
a primeira colección
de literatura-naipelo,
cos exitosos Bolechas
como protagonistas.
Trátase deses libros de
plástico acolchado cos
que os bebés xogan
na bañeira. C anto
avanzou G aliz a
desde o 81!

O noticieiro,
enchufado na vea do
cidadán, dille que
houbo un roubo, unha
violación, un crime,
aquí ao lado. O
noticieiro, conectado
na vea, di que os malos
venden droga nas
portas dos colexios.
Radio Macuto di que a
rapa z ada do botellón
non deixa dormir, que,
hoxendía, se pasas ao
lado dun mozo e o
miras mal xa che saca
a navalla. O noticieiro
di que nunca houbo
tanta corrupción, que
non hai político que
non poña o ca zo. O
instituto de estatística
ofrece os últimos datos:
os partidos son a
institución máis
despretixiada de todas.
E agora unha pregunta:
non lles soa isto a
antesala de fascismo, a
caldo de cultivo dunha
cultura autoritaria?

O autor explica os fundamentos da investigación histórica para poder situar o debate da denuncia contra Dionisio Pereira, nos termos que deben dilucidarse fóra do ámbito xudicial.

A

demanda, ata o de agora de conciliación, contra o historiador Dionísio
Pereira que se viu o día 15 de febreiro de 2007, interposta pola familia do antigo
alcalde de Cerdedo e xefe local de Falanxe,
Manuel Gutiérrez Torres, permite destapar
un fondo debate sobre o oficio do historiador
como científico social.
Pereira publicou en xullo de 2006 un traballo de investigación co título de A II República e A Represión en Cerdedo. Consta de
sesenta e unha páxinas, dentro das cales dedica un parágrafo de vintetrés liñas a inventariar as persoas sinaladas pola súa presunta
participación en diversas manifestacións da
represión no concello de Cerdedo. Case tres
anos antes, ó fío do I Congreso sobre a Represión Franquista, Pereira, nunha comunicación presentada a ese evento, incluía ese
mesmo parágrafo sen empregar o adxectivo
‘presunta’. Os dous traballos, cunha diferenza de tres anos, exhiben, pois, a habitual metodoloxía que empregan os historiadores: sobre os alicerces do seu exame dos feitos históricos do pasado idean unha visión dos mesmos na que se aplican por cuestionar e dialogar con outros datos procedentes de novas
fontes ou das análises doutros científicos sociais. Esta dialéctica implica, xa que logo,
correccións e revisións de primeiras ou posteriores propostas. Por iso, os historiadores
acostuman realizar presentacións das súas
pescudas nos congresos a través de comunicacións que son revisadas e analizadas por
outros especialistas, e logo, incorporando ou
non esas contribucións, compoñen traballos
máis extensos en forma de libro.
Os descendentes de Gutiérrez Torres, e
doutros ‘Gutiérrez Torres’ que puidesen aparecer, ignoran o terreo no que se desenvolve
a historiografía. Se o coñecesen, non recorrerían á xustiza para resolver unha cuestión –a
do honor de aqueles que participaron ou que
protagonizaron feitos históricos– na que os
estamentos xudiciais non teñen nada que dicir, pois non se poden pronunciar sobre os
xuízos históricos, e, si, en cambio, sobre os
xurídicos.
Na súa pescuda histórica Pereira emprega
vintecatro referencias bibliográficas, doce
hemerográficas, dezaséis fonte orais (citadas

Dionísio Pereira.

PA C O VILABARR O S

coas súas iniciais, como é usual no formato
historiográfico) e tres fontes máis, entre elas
un sumario do Arquivo da Guerra Civil de
Salamanca. Móvese, como sempre o fixo na
súa longa traxectoria como historiador, con
absoluta liberdade dentro dos parámetros
científicos e realiza, como bo investigador
que coñece os rudimentos do seu oficio, unha serie de valoracións e de xuízos sobre os

feitos históricos analizados, tratando de sumarse, e isto é sumamente difícil na investigación histórica, á creación dunha conciencia colectiva respecto dos feitos do pasado.
Resulta fulcral entender que os métodos
da historiografía van acompañados dunha
postura ideolóxica e moral sobre os datos susceptibles de análise. Non hai, por tanto, invesContinúa na páxina seguinte

Cartas

A violencia familiar
Son un galego retornado da Arxentina e preocupado por algúns
aspectos da vida social que atopo
no denominado ‘primeiro mundo’. Refírome á violencia de xénero ou mellor dito violencia familiar. Días atrás dúas mulleres
foron agredidas, un ancián matou a muller doente de Alzheimer; en Toledo outro asasina a
nai, esposa e fillo… A estatística
di que en Galiza o ano pasado se
denunciaron case 3.000 casos de
violencia de xénero, que 30 menores foron condenados por maltrato aos seus pais en Pontevedra
e que habitualmente se trata de
rapaces de familias ‘ben’ que gozaron de amplas doses de liberdade na infancia e que ao chegar
á adolescencia reaccionan con
actitudes violentas.
Está claro que estamos nunha
sociedade “de abundancia” comparado ao terceiro mundo e entón pregúntome que pasa que

“hai tanta infelicidade e insatisfacción”, sen ser psicólogo ou
psiquiatra –eu son economista–,
que o problema é que falta amor.
Só hai tempo para traballar e
consumir.
E o máis grave, ao meu entender, é que sae un par de días
na prensa e logo pasa a ser só unha estatística. Pero entendo que é
un mal social que só se pode co-

rrixir sensibilizando a todos, especialmente os nenos. Así como
se xeran manifestacións espontáneas por situacións como o naufraxio do Prestige, os incendios,
etc, debería haber algo semellante a respecto desta situación porque estas traxedias implican moitas vidas humanas e represión para moitas máis. Mais a realidade
demostra todo o contrario. En

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.

Tui, por exemplo, só o BNG expresou publicamente o repudio
chamando os veciños a defender
as vítimas da violencia. E os partidos estatais onde están?♦
MANUEL ONS FREIRE
(TUI)

Grandes
partidos turbios
Democracia hai porque se non
eu non podería escribir estas
cousas. Máis dunha vez téñome
preguntado como é posíbel que
nos cárceres non haxa máis políticos presos, por mentireiros,
abusóns, aproveitados e porque
todo lles vale.
Isto non quere dicir que todos
os políticos sexan iguais, por suposto que non, curiosamente os
grandes partidos estatais, eses
que demonizan os nacionalistas e
os pequenos partidos, e que contan con medios de prensa e tele-
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Vén da páxina anterior

tigacións neutrais, imparciais ou obxectivas,
menos cando eses feitos do pasado posúen un
innegábel interese público, como son o caso
do inicio da guerra civil e da represión que seguiu no concello de Cerdedo, asuntos que Pereira analiza nos seus dous traballos. Os historiadores gozan dunha protección derivada da
chamada liberdade de produción e creación
científica, de tal xeito que ademais de contarnos os feitos do pasado procuran realizar unha
valoración historiográfica dos mesmos. Este
dereito está recollido na Constitución española e posúe maior campo de acción que a habitual liberdade de expresión e información, exclusivamente centradas en feitos acontecidos
no momento presente. En cambio, a denominada ‘liberdade científica’ amplía o seu ámbito a feitos protagonizados por individuos que
foron perdendo, e isto é a clave do debate, a
súa personalidade constitucional como consecuencia do paso do tempo. Por dicilo con
certa crueza, o honor dos protagonistas vinculados aos feitos do pasado ‘vale menos’ que o
honor dos protagonistas dos feitos actuais.
O traballo de historiador, como científico
dos feitos sociais, resulta moi excitante. Recompilan datos de fontes moi variadas, presentan hipóteses e finalmente redactan os
seus traballos, nun proceso moi longo e complexo, sempre sabendo que esas propostas
non son seguras dentro do ámbito historiográfico, senón que están suxeitas a manifestacións diferentes ou a xuízos contraditorios
por parte doutros investigadores. O traballo
do historiador gobérnase, pois, pola incerteza. Os seus xuízos ou as súas valoracións persoais poden resultar verídicas ou non, pero a
liberdade de expresión ten a súa orixe na posibilidade de equivocarse. Velaí xustamente o
cerne do traballo do historiador: a emoción
intelectual de ver referendadas as hipóteses
presentadas sobre os feitos históricos analizados ou a desilusión que produce errar na interpretación dos mesmos. Pero é que os científicos sociais saben que existe unha compoñente subxectiva cando queren analizar as heteroxéneas fontes da súa investigación e tamén cando optan por un método concreto de
presentación dos seus avances científicos.
Esta subxectividade que emprega o historiador nas súas hipóteses ou nas súas afirmacións non teñen o propósito de arremeter contra a dignidade de ninguén. A súa finalidade é
aportar unha visión persoal dun(s) individuo(s) ou dun(s) feito(s) histórico(s). A historia non se ergue sobre acontecementos incontestábeis, isto atrancaría o desenvolvemento e
os avances no eido da historiografía. É lícito
que existan máis visións e máis interpretacións desde o punto de vista científico. Con
todo, os tribunais de xustiza non son os órga-

ficala ou omitila, é lícito que a
nos para decidir cal é interpretadiscusión que a Historia orixina
ción que debe primar, senón que
s
se vehicule no mesmo ámbito
é a sociedade, e, por tanto os cihistoriadores
onde a investigación se manifesdadáns, os que resgardados no
ta e a través dos métodos habidebate cultural e historiográfico,
gozan
dunha
tuais para iso. Malia a contrarieterminan por asumir algunha das
dade que supón para os seus
alternativas que lles presentan os
protección
descendentes ler ou escoitar
historiadores, que ademais poden
derivada
análises ou interpretacións sobre
variar no futuro cando melloren
o protagonismo do seu familiar
os métodos de análise ou cando
da
chamada
en diferentes feitos históricos, a
se reúnan novos datos.
réplica dos herdeiros de GutiéO dous traballos de Dionísio
liberdade
rrez Torres debe producirse no
Pereira non se centran en ningún
caso na presunta responsabilida- de produción e único dominio posíbel: o do debate histórico. Os descendentes
de nas diversas manifestacións
creación
de Gutiérrez Torres deben asuda represión de Manuel Gutiémir que a resposta á construción
rrez Torres. Pereira analiza os
científica,
da memoria traumática do conantecedentes á II República en
Cerdedo, os cinco anos dese no- de tal xeito que cello de Cerdedo presentada polo historiador Dionísio Pereira,
vo período de esperanza para o
ademais
ha de realizarse explicando e arpobo galego, a espiñenta cuesgumentando os motivos que, setión relixiosa ou o estoupido do
de
contarnos
os
gundo eles, levaron a participar,
golpe militar do 36, xunto cunha
radiografía da represión nese feitos do pasado ou non, a Manuel Gutiérrez Torres nas actividades represivas
concello. Pecha a súa investigainiciadas a partir do golpe milición cunhas conclusións, como
procuran
tar de 1936. A súa contribución
adoitan facer os estudos historiorealizar unha elevaría o nivel de prosperidade
gráficos, onde nin sequera se cihistórica. O que non poden facer
tan os responsables da represión,
valoración
é obrigar a que se interprete a
amosando unha vez máis que as
valoracións historiográficas rea- historiográfica Historia dunha soa maneira, e
menos sentándoa no banco dos
lizadas por Dionísio Pereira non
dos mesmos” acusados.♦
se dirixen a aldraxar o honor do
señor Gutiérrez Torres.
Como cremos que a xustiza non pode
ANXO RODRÍGUEZ GALLARDO é
xulgar a Historia, nin tampouco pode modihistoriador e profesor da Universidade de Vigo.

‘O

Xosé Lois

Os da ETA rematan
o período de
excedencia e volven
ao tra b allo. O Estatut
de C ataluña na cord a
frouxa . C elébrase o
referendo en
And alucía , b aluarte
socialista , e non vota
ninguén. O s sold a dos
esp añois p atrullan por
Afg anistán, ca d a ve z
con máis perigo. O
ministro Solbes di que
se a vivend a está
cara é porque hai
quen a compra . E o
efecto Z a p atero?
O nde quedou?

Usar na internet un
idioma raro como o
g alego ten as súas
vantaxes. A maioría
dos virus cheg an
noutras linguas. Borrar
sistematicamente
todos os correos que
cheg an en inglés, por
exemplo, constitúe un
ma gnífico sistema
antivirus.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

visión para tapar os seus trapicheos, son os que máis abusos
acubillan, amparados na democracia. Corrupción urbanística,
cobro de comisións, contrabando
de todo o tipo, abusos de poder,
maltrato, violencia de xénero, toda esta caste de cuestións por
desgraza está presente na clase
política, naqueles que se cren
santos e donos de todas as verdades. Máis democracia plural sería precisa nos xuíces, para desenmascarar estes personaxes
que viven ás nosas costas.
A pesar de entender pouco
destas cousas, penso que os dirixentes do PP, e por suposto José
María Aznar, e tamén os do
PSOE, deberían pasar a declarar
no xuízo do 11-M, pois sería moi
saudábel. Sería aconsellábel que
un político corrupto quedase inhabilitado para calquera tipo de
cargos de por vida. Tampouco
non estaría de máis que a algúns
mal chamados periodistas, incluso da prensa local, se lles retira-

Talvez seña esaxerar.
N on se preocupen.
Fagan como que non
leron nada do
anterior.

se o título, pois dexeneran esa
profesión. Cómpre que a democracia tamén chegue a todos os
medios de comunicación como
algo normal.
Coa que está caendo día a
día, case prefiro que o PP e o
PSOE estivesen ilegalizados. Seguro que nos iría moito mellor.♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

O diñeiro
non rende nada
Seica hai unha enquisa que xira
por aí que afirma que os europeos gostarían de traballar en España por riba de calquera outro país da UE. Supoño que os que así
falan pensan que aquí atamos os
cans con longaínzas e dámoslles
de comer angulas ás pombas. E
esaxero a mantenta porque só
desde a fantasía pode crer alguén
unha trapallada coma esa.

Hai uns números, A Nosa Terra informaba que un piso custaba en Hannover menos da metade do que custa en Vigo. Os xornais cóntannos que a socialista
Ségolène Royal quere subir o salario mínimo aos 1.800 euros. En
Inglaterra, en Suecia, en Bélxica
ou en Holanda a diferenza entre
salario e custo da vida é inferior
ao noso. Que paraíso é este?
En Galiza os cartos non chegan a nada. O santo euro (el non
ten culpa, a culpa é dos “cregos”
que inventaron a trampa do cambio 1 euro=100 pesetas) fixo subir a cesta da compra un 40 por
cento, tirando polo baixo; a vivenda non deixa de subir; comer
froita é un luxo; o pan aumenta
de ano en ano o valor en cinco
céntimos (case 10 pesetas!), as
contas da luz e do combustíbel,
do teléfono e da roupa agabean
que se matan mentres o Goberno
di que a inflación baixa. Aínda
peor, dinnos que os cidadáns temos que baixar da nube e pensar

que ter a gasolina a 99 céntimos
é un privilexio feudal e que a luz
está barata barata e que somos
uns gastadores. Calquera día virán a Ferrol dicirnos que hai
pouca auga e que a culpa é nosa
por non recollela nos paraguas.
Porque, señores políticos e ecoloxistas, se a luz é cara non será
porque os galegos non suframos
encoros e máis encoros, taravelos e máis taravelos eólicos, fumes e máis fumes de Meirama.
Que leven todo para Madrid e así
non nos queixamos do prezo. E
por que temos que gastar en
combustíbel? Porque a diferenza
doutras zonas do Estado, aquí
aínda non se coñece o tren e se
non tes un coche directamente
tes que renunciar a traballar para
gañar eses poucos euros que non
renden nada e seguir con esta vida que tanta envexa disque dá en
Londres, París e Aquisgrán.♦
MAURO EXPÓSITO
(FERROL)

Unha muller escoita
na televisión a seguinte
noticia: “ O 75% dos
fogares teñen internet.
A cota máis baixa de
conectados está nas
aldeas e vilas
pequenas”. A muller
pensa que a ela a
internet non lle fai
ningunha falta, pero
non quere estar entre
ese 25% de aldeáns
pailáns. Tanto que se
esforzou en falar
castelán para ser fina
e agora van pillala
nisto da internet. Xa
anda a preguntar onde
dan cursos para
aprender o básico da
rede.♦
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‘El País’,
os galegos e
os xudeus
O diario El País (17 de febreiro) ofrece unha información sobre o eurodeputado
polaco Maciej Giertych que
foi acusado de antisemita.
Giertych escribiu un folleto,
co membrete da cámara, no
que entre outras cousas se di
o seguinte: os xudeos “viven
voluntariamente afastados
das comunidades que os rodean. Réxense polas súas
propias reglas e coídanse de
manter ese afastamento espacial. Forman os seus propios guetos”. O mesmo día,
unhas poucas páxinas máis
adiante, El País ofrece outra
información que titula
Arranxo entre galegos e que
comeza así: “Os galegos, pobo emigrante por antonomasia, tenden a se xuntar cos
seus paisanos en calquera lugar do mundo”. O xornal
afirma de seguido que un galego, se precisa algo cando
se atopa fóra, pensa de contado noutro galego.♦

O presidente andaluz, Manuel Chaves, durante a a noite electoral.

A picardía
do PP andaluz
Enric Juliana comenta en La
Vanguardia (20 de febreiro)
os resultados do referendo
andaluz e a grande abstención habida. “Se o Partido
Popular tivese chamado a votar non, a participación seguramente tería superado o 50%
do censo e hoxe estariamos
levantando acta dun gran
trunfo do PSOE en tanto que
Partido Rexionalista Andaluz. A sabia decisión de Javier Arenas Bocanegra de
sumarse ao voto afirmativo
aforroulle ao PP unha severa
derrota –derrota que podería
levar por diante a Mariano
Raxoi– e puxo de relevo que
a denominada España plural
é, efectivamente, unha proposta de carácter moi superestrutural”.♦

O que foi arquitecto municipal traballou para a inmobiliaria Mahía

O Concello de Rianxo acusado
de irregularidades na urbanización
Virxe de Guadalupe
PERFECTO CONDE
En Rianxo, o paso pola oficina
técnica municipal do arquitecto
coruñés Francisco Otero Méndez e a a construción da urbanización Virxe de Guadalupe,
por parte de Mahía Grupo 2,
SL, puxo na picota a política
urbanística da vila de Castelao.
Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, avogado e profesor titular de Dereito Administrativo de
Madrid, e o veciño de Vigo
Eduardo Canabal Sanz presentaron senllas peticións ao Concello
de Rianxo para que se iniciase o
proceso de revisión de oficio do
Estudo de Detalle e do outorgamento de licenza que lle afectan á
urbanización Virxe de Guadalupe
que neste momento está a piques
de rematar a súa construción por
parte da empresa inmobiliaria
Mahía Grupo 2, SL. O Concello
de Rianxo desestimou estes recursos pero a procuradora Iolanda
Álvarez Castro, en nome e representación de Eduardo Canabal e
baixo a dirección letrada do avogado vigués Fernando Franco
Alonso, o 28 de setembro de
2005, presentou unha demanda
ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior.
A demanda promovida por Canabal afirma que o convenio suscrito entre Mahía Grupo 2, SL e o
Concello de Rianxo para construír
dous edificios cun total de 145 vivendas na mazá delimitada polas
rúas Rinlo, Rosalía de Castro,
Mestres e Rúa Nova “carece de
validez por terse tramitado á marxe da legalidade”. Na demanda tamén se di que “o estudo de detalle
aprobado contén unha substancial,
evidente e palmaria infracción”.
O escrito presentado por Jiménez de Cisneros o 28 de xullo
de 2006 considera que “tanto o
convenio como o Estudo de Detalle son nulos de pleno dereito”.
Baséase este suposto no artigo
62.2 da Lei de Réxime Xurídico
das Administracións Públicas e
de Procedemento Administratrivo Común (LRJPAC) e no artigo
73 da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galiza (LOUGA), e,
“por ser nulo de pleno dereito o
Estudo de Detalle aprobado polo
Concello –recollemos textualmente do escrito presentado polo
avogado e profesor universitario
Jiménez de Cisneros–, tamén han
selo todos aqueles actos dictados
ao amparo do referido instrumento de desenvolvemento e planeamento, como é a licencia de edificación otorgada o 8 de outubro
de 2004, ao contravir esta e ser
un acto declarativo de dereitos o
artigo 62,1 letra f da LRJPAC”.

Mahía Grupo 2
No 2004, o Concello de Rianxo
pagou 143.000 euros pola redacción dun Plano Xeral de Ordenación Municipal da que se encargou o arquitecto de Arteplan Galicia, SL Manuel Freixeiro, pero
este plano nin sequera foi presentado á Xunta e moito menos
aprobado até o día de hoxe. Mentres tanto, Mahía Grupo 2, SL foi
comprando os terreos que compoñían o antigo terreo do Avión.
No proceso de adiquisición
dos terreos por parte de Mahía segundo afirman algúns dos que
venderon, tiveron algo que ver determinadas autoridades municipais que se esforzaron en repetirlles aos interesados que podería
darse o caso de que se chegase a
unha expropiación pouco benefi-

ciosa para os vendedores. Todo isto coincide coa chegada a Rianxo,
como técnico de urbanismo contratado, de Francisco Otero Méndez, un arquitecto coruñés que tamén prestaba o mesmo servizo no
cercano concello de Porto do Son.
Otero viña de traballar, durante máis de nove anos, no Grupo
Inmobiliario Mahía, aínda que
tanto el como o alcalde de Rianxo, o socialista Pedro Piñeiro
Hermida, afirman que que se trata de Mahía 1 e non de Mahía 2,
empresas segundo eles completamente independentes unha da outra. Fose como fose, Otero elaborou o estudio de detalle que logo
serviu para que o Concello e Mahía Grupo 2, SL asinasen o convenio e se outorgase a licenza que
permitiu a construción de 145 vivendas, un mercado municipal e

dous aparcadoiros soterrados que
xa están a piques de rematar.
O arquitecto Otero, que foi xerente de JAU Mahía, SL e Urbe
Coruña, SL, empresas hoxe dadas
de baixa segundo el, é administrador de F. Otero Gestión Urbanística, SL e Investimentos e Promocións Orzán, SL, radicadas na Coruña. Cando foi visitado por A Nosa Terra, hai poucos días, respondeu que en ningún momento levou
a cabo “tarefas ou accións de calquera tipo que puidesen beneficiar
a Mahía Grupo 2, SL nin a ningunha outra empresa”, e anunciou que
renunciou, hai un mes, ás funcións
técnicas que viña exercendo en
Rianxo “por razóns de tipo persoal
e profesional”. “Xa estaba moi
canso –díxonos– de que dubidasen
de min e de que algúns grupos políticos tratasen de aforcarme”.♦

Pedro Piñeiro, alcalde (PSOE)
‘O proxecto foi aprobado
en todas as instancias por unanimidade’
Pedro Piñeiro, alcalde rianxeiro, que tamén foi consultado
por A Nosa Terra, negou rotundamente que soubese que Otero
estivese relacionado con Mahía
cando foi contratado. “De todas
as formas –engadiunos– o arquitecto, nunha reunión de portavoces, inrformounos de que,
había anos, traballara para Mahía 1, nunca para Mahía 2, e
ninguén lle deu máis importancia. El, nos contratos que asinou
para traballar aquí, afirma que
non ten incompatibilidades. Este arquitecto non traballa neste
Concello dende hai meses.
Contratamos unha arquitecta e,
cando ela se puxo ao corrente,
marchou Francisco Otero”.
Piñeiro tamén negou con rotundidade terlle dado algún trato
de preferencia ou de favor a Mahía Grupo 2, SL no que se refire á
urbanización Virxe de Guadalupe. “Eu só podo responder de
min. Rotundamente non –díxonos– E o convenio e máis o Estudo de Detalle foron aprobados por
unanimidade en comisións informativas, de portavoces e plenos”.
O caso está a levantar sospeitas entre os grupos políticos
que non forman parte do goberno municipal de Rianxo, integrado polo alcalde e dez concelleiros socialistas (o PP ten 3,
BNG 2 e o CDI 1). O certo é
que a vila de Castelao xa presenta un estado urbanístico
abondo preocupante, con casas

P. C O N DE

e edificios construídos de calquera xeito, demolición sistemática da súa vella arquitectura
mariñeira nunha desbocada ambición de converterse en meca
da especulación inmobiliaria.
Segundo detectou A Nosa
Terra, neste concello da ría da
Arousa son frecuentes os movementos e as tentativas de determinados intermediarios para
comprar superficies, mesmo de
montes nos que actualmente é

imposíbel colocar unha tella,
con vistas ao novo plano de urbanización que algún día terás
que ser aprobado. Hai mesmo
anédoctas abondo choqueiras a
este respecto.
Mentres tanto, Mahía está a
vender as súas vivendas da urbanización Virxe de Guadalupe
a prezos que van dende 58.000
euros (un dormitorio), 87.000
(2 dormitorios) e 123.000 (3
dormitortios), IVE á parte.♦
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Latexos

Así o admitiron os detidos

E agora Irán

O financiamento dos partidos
causa da corrupción en Gondomar N

X.L. FRANCO GRANDE

H. VIXANDE
Os cartos intervidos pola policía a dous concelleiros do goberno municipal en Gondomar
ían servir para o financiamento
da campaña electoral, segundo
admitiron os propios detidos;
un dos cales forma parte do
PP. En Gondomar había anos
que se denunciara unha corrupción urbanística xeneralizada.
Un construtor ofreceuse á policía
para investigar unha trama de corrupción en Gondomar que reclamaba comisións económicas a
cambio da concesión de licenzas
de construción. Un dispositivo de
vixilancia sorprendeu, coas mans
na masa, o concelleiro de Cultura
aliado co PP, Luís Mosquera, e a
súa noiva Belén Fernández mentres recibía o pagamento de máis
de 50.000 euros. O concelleiro de
Urbanismo e portavoz do Goberno, Alexandre Gómez, ía acudir á
cita mais un constipado deixouno
na casa. Este último foi detido
máis tarde, como tamén foi arrestado o arquitecto municipal Francisco Borja Ramilo. Aos detidos
acúsanos de comechura.
Mais nesta detención quen peor parado saíu foi o PP. A primeira
reacción desta forza foi arremeter
contra a fiscalía, e un portavoz popular dixo que “hai demasiadas actuacións dos fiscais contra os cargos públicos do PP”. Pero quen sinalou o PP non foi só a fiscalía, senón tamén os propios detidos, que
nun primeiro momento dixeron ás
claras que os cartos eran para pagar
a campaña electoral, aínda que non
dixeron de que forza política. Enténdese que isto non afecta aos partidos da oposición BNG e PSOE.
O PP durante os últimos días
tivo un comportamento errático.
O alcalde Carlos Silva reclamou
o dereito de presunción de inocencia dunhas persoas detidas
coas mans na masa. O PP, tras os
detidos admitir que os cartos non
eran para eles senón para outros
pagos políticos, comezou a distanciarse e mesmo conseguiu
que os detidos se retractasen e
dixesen que o diñeiro non ía para a campaña. Despois, insinuaron a expulsión do concelleiro de
Urbanismo e agora formulan a
posibilidade de presentar unha
demanda por inxurias contra os
detidos ao relacionar a este partido co cobro das comisións.
A cuestión do financiamento
dos partidos aparece como fondo
desta trama. Os recursos necesarios para enfrontar unha campaña
moderna son tan elevados que todos os recursos son benvidos. Incluídas as vías ilegais. As longas
campañas, os anuncios na televisión ou a instalación de valados
teñen uns custes e o Estado aínda
non tomou a decisión de meterlle
man ao financiamento dos parti-

Membros do Goberno municipal de Gondomar nunha comparecencia de urbanismo o pasado mes de xullo.

dos. Unha alternativa é cambiar o
sistema e estabelecer criterios obxectivos para outorgarlles ás forzas políticas unha partida procedente dos orzamentos públicos.
Outra é reducir o período de campaña e introducir transparencia na
xestión dos cartos dos partidos.
En todo caso, na onda de casos de corrupción urbanística
que está a destapar a fiscalía, esta é a primeira vez que, de forma
notoria, se relaciona co financiamento das campañas electorais.
Con todo, é probábel que no resto dos casos a trama comezase
para financiar actividades políticas pero que as plusvalías deixadas foron tan elevadas que moitos decidiron meter a man para
beneficiarse persoalmente. Estas
formas de financiamento, adoitan ser ademais, un elemento de
tensión nos partidos porque o recadador faise cunha posición de
dominio sobre o resto do partido
por ser o que trae os cartos.
Destino dos cartos
Se por algo se destacaban os dous
concelleiros detidos era por levar
unha vida sen ostentación. Faltan
por investigar as súas contas correntes pero sospéitase que non

quedaban co diñeiro. É mais, se a
investigación comezou hai varios
meses é porque xa había sospeitas. E se antes houbo outros pagamentos, onde está o diñeiro?
O secretario xeral dos populares galegos, Alberte Núñez Feixóo non sabe nada deses cartos,
pero tampouco como saír do barullo no que se meteu o seu partido en Gondomar. O BNG reclámalle limpeza interna para a elaboración das listas das próximas
eleccións municipais. Aproin, a
asociación de promotores inmobiliarios de Pontevedra, denunciou máis casos de “subornos e
extorsións” noutros concellos da
provincia pero que se saiba non
houbo investigacións porque as
autoridades non o consideraron
necesario. Tras saberse que a situación se estende a outras localidades, se o PP desexa limpar as
súas listas debería sanear as candidaturas dos concellos nos que
se sinalaron sospeitas. Dar este
paso se cadra implicaría dificultades para contar con candidatos.
Mais esta situación non afecta só ao PP. O Partido Socialista
en Gondomar perdeu tres dos
seus catro concelleiros por mor
das disputas internas xurdidas
tras o cambio na dirección local.

Eses tres concelleiros non abandonaron a corporación e agora
son independentes.
En calquera caso, a corrupción
atopa o seu caldo de cultivo nunha situación urbanística moi irregular. O construtor que se prestou
a colaborar na operación policial
que se saldou cos edís detidos, tiña un terreo que fora recualificado
no Plano Xeral de Ordenación
Municipal que vén de entrar en vigor en substitución do Plano do
97. Malia axustarse ao Plano, a
pesar de falar previamente cos
seus redactores e de que estes lle
dixesen que cumpría a normativa
urbanística, os concelleiros detidos esixíronlle cartos por darlle a
licenza para unha urbanización.
Xa o BNG denunciara que a
redacción do Plano fóra escura.
O equipo de goberno só entregou
copias do documento cando xa
depositara unha na Xunta. Ademais, primeiro ensinoulle o Plano ás asociacións de veciños e
comunidades de montes e logo
aos grupos da oposición. “Sospeitamos que houbo información
privilexiada”, asegurou a responsábel comarcal do BNG, Manuela Rodríguez Pumar, que tamén forma parte da organización
local de Gondomar.♦

Do urbanismo á violencia
En Gondomar esta é a primeira actuación policial contra as irregularidades urbanísticas que se coñece,
mais non é a primeira denuncia
que se formula nin o primeiro caso que provoca alarma social.
Formuláronse denuncias urbanísticas e tamén se produciron
represalias. Dúas persoas do
BNG foron as vítimas. A un vocal dunha entidade menor queimáronlle dous coches e media
casa hai máis dun ano e a outro
antigo representante municipal
desta forza déronlle unha malleira cando preguntou por unhas
obras nunha zona protexida pró-

xima na súa casa.
Ningún dos dous membros
do BNG vítimas destas accións
violentas recibiron o apoio do
Partido Popular. É máis, o alcalde Carlos Silva nin se puxo en
contacto con eles e os concelleiros agora detidos iniciaron unha
campaña que insistía en que as
vítimas construíran en zona ilegal, aspecto que non documentaron e que negan os afectados.
En xeral, tampouco as autoridades prestaron atención aos
acontecementos que se estaban
a producir no concello de Gondomar e o propio subdelegado

do Goberno central, Delfín Fernández, restáralle importancia
aos incidentes e mesmo chegou
a atribuílos a diferenzas persoais das vítimas. Agora ponse de
relevo que en Gondomar que da
corrupción pasouse á violencia.
“Esta forma de entender o urbanismo leva a que algúns pensen
que vale todo e en consecuencia
usan a violencia”, indicou Manuela Rodríguez Pumar. Aínda
así, a Subdelegación do Goberno non anunciou de momento
ningunha iniciativa para tratar
de esclarecer as agresións padecidas polos nacionalistas.♦

on parece desavido
que George Bush ande
á procura de motivos
que lle sirvan de xustificación
para un ataque a Irán. O certo
é que ten en contra múltiplas
voces: no seu partido e na
oposición, entre militares moi
cualificados e aínda entre os
de máis alto rango no Iraq,
como Peter Pace, quen
mantén posicións moi contrarias ás de Bush sobre a
posible participación de Irán
na guerra do país veciño.
A BBC revelou que os
planos dos EE UU van moito
máis alá dun ataque ás áreas
nucleares e que inclúen incursións aéreas contra a maioría
das infraestruturas militares
iranianas. Alguén tan cualificado como Zbigniew
Brzezinsky, que foi conselleiro nacional de Seguridade de
Jimmy Carter, ve moi posible
que se estean procurando
xustificacións para atacar a
Irán, atribuíndolle responsabilidades reais ou inventadas,
incluído algún acto terrorista
en territorio dos EE UU.
O senador republicano Ron
Paul foi moi duro con Bush e
o Congreso, acusándoos de
distraer os cidadáns con envíos
de máis tropas a Iraq ou con
programas de postos de traballo neste país mentres se
preparan ataques contra Irán,
sen ningunha xustificación,
cando se sabe –dixo– que nin
vai invadir ningún país veciño,
nin os EE UU poden temer o
seu poderío militar, nin vai ter
armas nucleares antes de dez
anos. E sinalou que lle preocupa un incidente amañado tipo
golfo de Tonkin para que a sociedade estime xustificado un
ataque.
As consecuencias dunha
acción militar contra Irán, en
parte, son insospeitables. Pero
non hai menor dúbida de que
vai responder a calquera agresión, non só atacando as tropas
de ocupación en Iraq, que
pode facelo, senón tamén os
intereses americanos en todo o
mundo, que tamén pode facelo
e de moi diversas maneiras.
No Oriente Medio habería
máis inestabilidade e no mundo máis terrorismo. E os EE
UU serían máis vulnerables.
Pero Bush non parece nin
oír nin escoitar, senón que vai
seguir cara a adiante na súa
particular guerra contra o
terror –que agora xa vai
collendo forma de guerra contra o seu propio país.
¿Realmente pensará, como din
algúns, que desta maneira vai
conseguir que a sociedade e o
mundo esquezan un pouco a
desfeita de Iraq? Non estrañaría que algo tan primario estea
presente nunha mentalidade
como a súa e nas das catro ou
cinco persoas que ten á súa
beira, non moi diferentes.♦
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Hugo
Chávez
X.M. SARILLE

R

esulta encomiábel a
sensibilidade da prensa
centrista española ante
a situación de Venezuela. O
estado venezuelano vai
gastar unha cantidade
astronómica en mercar
empresas estratéxicas de
electricidade e extracción petrolífera pertencentes entre
outras a Chevron-Texaco,
que no Orinoco controlan as
maiores reservas enerxéticas
do planeta. O nome de Chevron talvez lle soe a tenra
carantoña á prensa liberal do
primeiro mundo, pero seguro
que en Venezuela é sinónimo
de intromisión. No Iraq invoca o terror a secas.
Están delicados os periódicos porque o chamado
espadón vai gastar moito diñeiro na merca. A venda de
petróleo vai co vento de
popa e precisamente por iso
lles resulta escandaloso que
compre e explican que fai
trampa. É de risa.
Desta vez non poden atacar coa vella historia das nacionalizacións porque o
indio, como tamén se lle
chama, comprará as accións
no mercado, respectando coas regras do xogo das
propias multinacionais. Un
comprendería este recurso
dialéctico se o aplicase a vella esquerda e nestes termos:
os Estados Unidos, por
exemplo, gastan moito en armamento porque teñen moito diñeiro, roubado nos
países que permanecen baixo
a bota dese armamento.
Mais iso non é aplicábel a
Venezuela que gasta o que
produce. Punto final.
Os xornais que van de
guapos en España están ao
seu e non pasa nada, pero
non se pode buscar a estas
alturas para que opine do
asunto ao ex ministro de
finanzas de Carlos Andrés
Pérez. Porque foi o vello
amigo de Felipe González,
neoliberal, ladrón, privatizador e dilapidador da riqueza
do país caribeño, o que
deixou o país en bancarrota.
E foi ese tal Gerver o encargado de vender as xoias da
avoa e endebedarse co FMI.
Iso non é serio. Case é
preferíbel que volvan ás de
antes, cando argumentaban
que era unha ditadura, e o
presidente un matón.
Hai cousas preocupantes
na política venezuelana, a
acumulación de poder do
presidente para o próximo
ano e medio ou o descontrol
dos prezos, pero convido aos
lectores a que entren na rede
e busquen a Operación Milagro e a política sanitaria.
Máis preocupación causan os
nenos do lixo de Managua e
de São Paulo.♦

Caetano Rodríguez
‘O Goberno de Fraga deixou unha débeda no SERGAS
de máis de 325 millóns de euros’
AFONSO EIRÉ

Caetano Rodríguez formou parte do equipo de Ciríaco de Vicente canto este era titular do que
se denominou o ministerio máis socialista de todos os que tivo o PSOE. Foi director de centros privados e públicos, caso do Meixoeiro de Vigo. Cada vez que deixaba os seus cargos
volvía á súa consulta de médico de atención primaria. Hai algúns meses que está á fronte do
Sergas, consciente de que subiu a “un tren en marcha” e que, polo tanto, “é difícil de levalo
de repente na dirección que un quere”. Pero afirma que vai mudar a sanidade galega antes de
que remate a lexislatura poñendo en marcha unha filosofía “que é totalmente distinta á do PP”.

R O I G O N Z ÁLEZ / A . G . N .

Como médico, supoño que terá un diagnóstico de cales son
os males da sanidade galega?
A sanidade galega sofre dous
tipos de problemas. Uns comúns
ao que son os sistemas sanitarios públicos tanto do Estado
como doutros países desenvolvidos e outros que son específicos de Galiza, derivados da política que se levou a cabo durante os gobernos de Fraga.
Cales son eses problemas
comúns?
Principalmente, as crises financeiras que teñen os sistemas.
O gasto sanitario medra por en-

cima do PIB, o que ameaza a
viabilidade do sistema. Pero non
se trata de que se vaia producir
creba, como agoiran algúns, senón de que é preciso adoptar políticas activas para garantir esta
sostibilidade.
Pero os cidadáns demandan eficacia...
Hoxe os sistemas sanitarios
xa non loitan por garantir unha
diminución da mortalidade, senón que a eficacia está en resolver e prolongar a supervivencia das poboacións. Imponse, polo tanto, un concepto diferente do que é a eficacia sani-

taria. Pero é preciso constatar
tamén unha diminución da lexitimidade social. Visualizouse
a sanidade como algo que depende unicamente dos poderes
públicos e non tanto dos cidadáns e, polo tanto, demándase
que se resolvan todos os problemas. O cidadán é alleo á
promoción e defensa do seu estado de saúde.
Ademais destes problemas
xerais, cales son os específicos
de Galiza?
Veñen sobre todo xerados
por unha falta de investimento
no sector sanitario por parte dos

gobernos do PP. Tamén por unha ausencia dunha políticas sanitarias nos que primase o sector
público a través da procura da
eficacia e da eficiencia e da lexitimación social da que falábamos antes. Isto levaba a un malestar e unha desmotivación dos
profesionais que se manifestaba
durante os últimos anos do goberno do PP.
Pero non aparecía cara a
fóra como agora?
Existía un sistema deteriorado que estaba entrando en crise. A ese goberno substituíuno
un que xeraba expectativas e
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toulle á universidade que aumente o número de formación
de médicos nun 15%.
Existe unha percepción social, non sei sé é real, de que
os médicos traballan pouco,
dúas ou tres horas, e logo se
dedican á medicina privada.
Vostede denunciaba tamén
hai anos a compracencia da
Administración Fraga con estas situacións.
A crise do sistema sanitario
Penso que, globalmente, os
do PP
profesionais sanitarios de todas
Falaba de sistema “deteriora- as categorías cumpren e aínda
do” e “de “crise” do sistema van máis alá. Pero existen casos
puntuais cos que
sanitario co PP...
fun profundaO Goberno de
mente crítico.
Fraga deixounos
s
gobernos
Sempre deunha débeda no
fendeu as inSergas de máis
compatibilidade 325 millóns de do PP asistiron
des...
euros. Con esta impertérritos
É que debían
cifra pódese pór
ser algo conen marcha, por ao deterioro da
substancial ao
exemplo, o novo
hospital de Vigo, asistencia primaria” sistema sanitario
público. Calqueo que amosa a
ra outra empresa
dimensión desta
non aceptaría
débeda.
que os seus meDurante os
últimos anos, a administración llores profesionais traballasen
do PP asistiu, ademais, imperté- noutros ámbitos, menos aínda na
rrita ao deterioro da asistencia competencia. Sobre todo cando
primaria, o que determina o ma- compatibilizar ambos os sistelestar tanto dos profesionais co- mas xera, ás veces, sen querer,
ma dos usuarios. A pervivencia problemas de risco, polo menos
de sistemas heterodoxos que xe- moral.
raron disfuncionalidades, á parte
doutros problemas maiores co- Colapso nas urxencias
mo as fundacións e outros sistemas de xestión, levaron ao au- Falaba das urxencias. Hai
mento da listas de espera como quen pensa que cando hai un
unha das expresións máis evi- colapso os grandes beneficiadentes. Moitas destas listas de dos son as empresas privadas.
Non é a sanidade privada a
espera, sobre todo cirúrxicas, estaban ocultas. Pero, á vez, exis- máis beneficiada. As situacións
tía un descoñecemento, por falta de urxencias non están resoltas
de información, do que sucedía en ningún país de Europa. Incinas listas de espera das consul- den moitos factores. Fundamentalmente, débese a que o
tas externas.
Pero todo isto non o puido actual modelo sanitario fomencoller de sorpresa pois xa vati- tou o hospital como centro de
referencia. Afícinara nestas
xose á poboamesmas páxinas
ción a que ollase
hai máis de dez
imposíbel
o hospital como
anos algúns dos
un centro no que
males que axese lle pode ofrexaban a sanida- mudar o sistema
cer todo o tipo
de galega, entre sanitario anterior
de atención dun
eles a falta de
xeito integrado
e s p e c i a l i s t a s en menos de tres
e ao momento.
nalgunhas maanos porque era
A isto hai que
terias...
engadirlle as lisEra previsíbel perverso, pero
tas de espera e
a ausencia de
de diagnóstico e
profesionais ante conseguirémolo
que os pacientes
a demanda que
antes
de
que
remate
son cada vez
require o sistema
máis complesanitario público
xos, sobre todo
dalgúns profe- a lexislatura”
pola idade e as
sionais de deterpatoloxías difeminadas especiarentes... Ollando
lidades. Non se
esta situación
realizou unha
planificación correcta en fun- poderíase entender por que
ción desas demandas e atopá- existe esa demanda de urxenmonos nunha situación de pre- cias difícil de corrixir.
Teremos que vivir con esta
cariedade en canto aos recursos
posíbeis que poidamos ter a situación cada inverno?
Pódese corrixir coa mellora
curto prazo e profesionais médicos nalgunhas especialidades. de atención primaria, inducinNalgúns casos é máis por unha do os pacientes para que utilimala distribución dos recursos cen mellor os recursos... Pero o
que por unha falta real de pro- éxito é moi reducido. Mentres
fesionais no mercado. O Conse- se visualice o hospital como
llo Interterritorial, Comunida- centro no que se poida abordar
des Autónomas máis Ministerio de xeito integral e inmediato un
están intentando atopar medi- problema. Está mudando o perdas para paliar esta situación. A fil do usuario de urxencias. AnConsellaría de Sanidade solici- tes o hospital atendía probleilusións. A impaciencia é tanta
que soborda os tempos reais
nos que se poden amañar estas
situacións por moito empeño
que se poña. Pero non existen
situacións obxectivas que poidan levar a afirmar que estamos
nunha situación peor que cos
gobernos do PP. Aí están os datos para verificalo.

‘O

‘É

mas agudos, hoxe atende calquera paciente con calquera patoloxía, por complexa que sexa. Agora o hospital non deriva
a estas persoas á casa ou a outro centro, queda con elas. Nun
hospital calquera día poden entrar 400 persoas de urxencia.
Se se produce calquera repunte
de doenzas relacionadas con

persoas maiores, non existe
hospital que poida atender ao
xeito esas urxencias con rapidez. Tivemos días en xaneiro
no que ingresamos máis do
50% de urxencias cando o normal e un 10%. Iso non hai hospital que o aguante.
Que se pode facer logo?
Mudar o modelo de organi-

zación das urxencias. Primeiro
mellorando as condicións laborais dos profesionais. O pacto
realizado cos sindicatos permitiranos mellorar e reorganizar o
servizo de urxencias hospitalarias. Isto vainos posibilitar pór
en marcha un plano funcional
que nos leve a reorganizar as urxencias hospitalarias.♦

‘As fundacións sanitarias
están en creba’
Poderíanos explicar cal é o máis eficaces que os modelos ac- po. Cando se promulgue o deproxecto sanitario que preten- tuais maioritarios. Si se eviden- creto, o persoal laboral poderá
den implantar en Galiza, vos- ciou que produciron unha fractu- optar entre seguir na situación
tede que sempre foi un defen- ra no sistema sanitario, rachando laboral ou incorporarse ao Sersor da sanidade pública?
a lóxica da continuidade asisten- gas. Daquela procederase á diUn proxecto baseado nas co- cial nos hospitais. Desposuíron solución legal das fundacións.
ordenadas de calquera sistema os traballadores do progreso prode sanidade pública. Comezando fesional, porque impediron a in- Os clans da sanidade privada
porque a sanidade é un ben esen- corporación desa tecnoloxía que
cial e, polo tanto, ten que existir estaba do MEDTEC aos demais Na Galiza, desde o comezo da
un nivel de intervención potente profesionais, co que se creou un preautonomía, sempre tiveron
do sector público. Iso é irrenun- baleiro na formación, na compe- un peso fundamental os clans
ciábel. Logo temos que mellorar tencia dos traballadores e no pro- de médicos da sanidade privaa eficacia a partir
ceso profesional. da. Como se leva coas empredos problemas
Ademais, xeraron sas que, na súa maioría, subsisasistenciais. Ecorisco para o pro- ten grazas ao diñeiro público?
nosa filosofía
nomicamente depio sistema profePenso que están nun proceso
be ser eficiente
sional como dei- de transformación. Están a evoda
sanidade
é
para poder facer
xou ben claro o lucionar dun sector fragmentado
máis co orzamen- totalmente diferente Consello de Con- e familiar a unhas fortes empreto que nos adxutas. Por outra par- sas. A tipoloxía anterior non podican e social- da que puxo
te, posibilitaron o día garantir nin o futuro nin unmente que sexa
control do poder ha asistencia axeitada, vivindo
m á i s x u s t o e en marcha o PP”
político, polo que sobre todo como rémoras do
equitativo. É prese fomentou o sector público, ao que, dalgún
ciso xerar xustiza
clientelismo ao xeito, vampirizaba. Canto máis
distributiva a trapór en marcha ou- estábeis e potentes sexan as emvés de política de equidade. Aí tro sistema de compras e de se- presas, maior estabilidade, efiestá a esencia. E colaborar es- lección de persoal.
cacia profesional e menor detreitamente con outras áreas do
Pero van disolvelas ou pendencia da rede pública terán.
goberno, como a Vicepresiden- non?
Eu defendo o sector público cocia da Igualdade e Benestar, para
Facelo pasa por tres estadios. mo principio e, agora, tamén copoder levar esta política a cabo. Primeiramente, o saneamento da mo responsabilidade do meu
A maioría dos cidadáns débeda. Existe unha débeda posto, pero interésanos que exisnon semella que visualizasen o herdada de máis de 21 millóns ta un sector privado solvente,
cambio.
de euros. As fundacións como porque canto máis solvente sexa
Neste ano e medio de gober- tales, incluído o MEDTEC, es- menos parasitará o sector públino bipartito puxéronse os ali- tán en creba. Os galegos deben co. Polo tanto, apoiamos todo o
cerces para que este cambio se sabelo. Existe unha responsabi- esforzo que poida facerse desde
poida visualizar antes de rema- lidade política do PP e mesmo o punto de vista empresarial, patar a lexislatura. Non é fácil po- legal dos seus xestores. É un fei- ra que esas empresas sexan cada
los déficits económicos e estru- to incuestionábel. Nos dous an- vez máis solventes.
turais do que antes falabamos, teriores exercicios decidiuse reO gran problema destes
pero a filosofía é totalmente di- matar con esta débeda. O segun- anos foron os convenios con
ferente á anterior. Marcaremos do paso para a súa desaparición estas empresas...
os sinais de identidade do que é consiste en foOs convenios
un goberno de progreso.
mentar, a través
que estamos a
Unha das súas principais dun proceso moi
asinar agora non
on permitiremos teñen que ver nacríticas aos gobernos de Fraga singular, que é a
foi o sistema de fundacións, primeira vez que
da cos anteriores.
que
as empresas
comezando polo MEDTEC, se pon en marcha
Trátase de garando que foi un dos grandes no Estado, que os privadas sigan
tir a estabilidade
damnificados. Van desmante- traballadores das
destas empresas
lar este sistema?
fundacións pasen a vampirizar
para que poidan
É unha das grandes apostas ao Sergas. Para
ser complemendeste goberno. Sempre dixen isto temos que de- o sistema
tarias do sector
que o problema non é o modelo señar un decreto
público, pero sen
sanitario
público”
en si, o problema é que garanta que permita ese
que haxa a mínieficacia, eficiencia e non rachase traspaso. Este dema influencia de
os valores do sistema sanitario: creto foi pactado
relacións ou parequidade, xustiza distributiva a con todas as centicipación dos
través da sanidade... O certo é trais sindicais. Foi valorado e profesionais da pública e da prique estas fundacións utilizáronse aprobado pola asesoría xurídica vada nestas. Un exemplo desta
copiando mimeticamente dou- da Xunta e, nestes momentos, filosofía é o convenio que estatros ámbitos, sen adaptarse á cul- está no Servizo de Igualdade e mos a asinar con Polusa (Lugo),
tura e ao modelo sanitario vixen- pasará, como é preceptivo, ao onde a cambio dunha aplicación
te. Isto deu lugar a que se con- Consello Consultivo. Unha vez de forma precisa das incompativertesen nun fin en si mesmas. O rematados estes trámites, levara- bilidades, garantímoslle os fluúltimo que pretendían era gañar se ao Consello da Xunta para a xos financeiros e a estabilidade
eficiencia. Non foron capaces de súa aprobación. Estes pasos son para que teñan o seu cadro de
demostrar que son instrumentos inevitábeis e requiren o seu tem- profesionais propios.♦
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O Comité de Crise pensou en dotar de máscaras antigás os habitantes da Mariña

O accidente do Ostedijk mostra
que a experiencia do Prestige non serviu
AFONSO EIRÉ
Tocaba outro desastre marítimo. Vai por ciclos de catro anos,
os que van alá desde o Prestige.
Pero os problemas do cargueiro
Ostedijk, cheo de fertilizantes,
pode dicirse que serve para un
simulacro de crise. Se ollamos
como se actuou, dunha maneira
semellante a hai catro anos, temos que concluír que a experiencia do chapapote serviu,
unicamente, para concienciar a
poboación, pero non o goberno
do Estado, sexa da cor que sexa.
O Ostedijk non é o Prestige”, pero seméllase moito. Non é o
Prestige porque a carga do Ostedijk, fertilizantes, ou iso din, non
é tan perigosa como o chapapote
do petroleiro. Pero as decisións
que se están a tomar son moi semellantes, sen criterio claro e sometidas a diversos avatares técnicos e políticos.
Non hai máis que ollar o rumbo do barco holandés que rematou, por agora, ao abrigo do cabo
da Estaca de Bares. Nin as condicións metereolóxicas, como se
pode confirmar ollando os diferentes partes oficiais, nin as condicións do barco, explican por si
sós a ruta errante e a deriva que
tomou finalmente o cargueiro.
Dous foron os factores fundamentais que levaron ao gabinete
de crise a tomar esta decisión segundo puido saber A Nosa Terra.
En primeiro lugar, a negativa do
porto de Valencia a acoller o barco se chegaba con problemas. En
segundo lugar tamén a oposición,
coma no Prestige, do goberno
portugués a que o cargueiro navegase perto das súas costas se non
estaba en boas condicións.
Ante os ventos do sur, a versión oficial é que decidiron abrigalo deste vento ao resgardo da
Estaca de Bares. Pero antes xa o
porto da Coruña e o alcalde da
cidade, Xavier Losada, se opuxeran, tamén, a que o Ostedijk
atracase na Coruña ou fondease
na ría, como semellaba lóxico.
De Ares para Viveiro
Técnicos apostaban por fondear
o cargueiro perto de Ares para realizar un traspase dos nitratos e
potasas. Ante a negativa e tendo
en conta que a ría coruñesa estaba moi poboada (as eleccións
municipais están perto) decidiron
que o buque entrase no porto de
Celeiro, no concello de Viveiro.
A decisión estaba tan tomada
que o denominado Comité de Crise avaliou a necesidade de mercar
máscaras antigás para os veciños
da Mariña. A discusión xirou ao redor de cantas farían falla e de que
tipo. Afirmábase que a carga non
era “tóxica”, pero si “irritante”. Na
citada reunión tamén afirmaron os
ténicos que a carga que transportaba o Ostedijk podía ser botada directamente ao mar sen que causase
máis contaminación que “poidan
medrar moito as algas”. O mesmo

No círculo, a perda de gases do buque.

efecto que se un fertilizante fose
esparexido nun prado.
Pero a oposición do concello
de Viveiro e das confrarías como
a de Celeiro, levaron a que se decidise finalmente manter o barco
perto da costa pero sen entrar en
porto. A oposición do armador fixo que tamén se rexeitase a alternativa de baleirar o barco no mar.
Optouse xa que logo por bo-

tarlle auga para que deixasen de
saír emanacións das adegas do
barco. Algúns técnicos afirmaban
que non ía dar resultado, e que
aínda podería ser peor porque este tipo de fertilizantes “ferven” ao
contacto coa auga ou coa humidades. Desde a navieira tiñan medo
a que moita auga tamén puidese
escorar o barco e afundilo.
Así que a penúltima decisión

–pois ninguén asegura á hora de
pechar esta edición que non pode
existir un trasacordo– é a de baleirar a carga do Ostedijk noutros barcos, logo de coutar as emanacións.
Na Mariña nin as autoridades
nin os veciños as teñen todas
consigo e mesmo temen que o
trasvase da carga a seis millas da
costa lles poida afectar á saúde.
Seguramente teñen razón as

autoridades e só hai no barco fertilizantes semellantes aos que, a
man ou con máquina, os nosos labregos botan todas as primaveras
ás súas terras, xa sexan labradíos
ou prados. Todos coñecemos o
“Nitramón” ou a “Potasa”. Tamén
o “Mineral”. Ou o 15-15-15 ou
15-40-15... Pero teñen a certeza os
veciños da Mariña e, por extensión
todos os galegos de que é certo?♦

Medran as dúbidas sobre a carga real do buque
Hai serios motivos para dubidar
da carga real do buque. Non se
mostrou publicamente ningunha
mostra nin análise da mercadoría. Se é tan inofensiva como o
“Nitramón” por que non se levou ao barco o primeiro día a un
porto para arranxar o problema?
Por que non subiron técnicos ao
buque e comprobaron a carga e
tamén cal era a causa de que o
fertilizante desprendese eses gases amarelentos? Non existen
empresas especializadas? Hai
ou non hai no mercado traxes e
carautas para poder realizar esta
inspección? A que tiñan medo
os técnicos? O rescate dos mariñeiros, que afirmaban que non
podían respirar, só era por unha
irritación como se dixo, ou os
gases eran máis tóxicos?
Debeuse unicamente a que
non son profesionais e abandonan
os barcos ás primeiras ou coñecen
o suficiente a carga para dicir que
se non os rescataban abandonarían o mesmo o barco en balsas?
A experiencia do Cason fainos dubidar se a carga consignada no Ostedijk é realmente a

que transporta o buque holandes. a cualificación axeitada pois
Sexa como fose o certo é non hai que esquecer que foron
que o cargueiro andou “de pa- os mesmos que xa actuaron duseo” durante catro días sen ato- rante o Prestige. A outra parte
parlle solución.
do operativo está
O mesmiño que
formada polos
o Prestige.
cargos políticos.
on existe un
O que demosA ministra de
tra que estamos
Fomento, Magdaprotocolo
de
máis ou menos
lena Álvarez, sen
nas mesmas. Non actuación axeitado
boa sona por estas
existe un prototerras, delega as
colo de actuación que fixe o que se
decisións na presiaxeitado que fixe
denta de SESo que se debe fa- debe de facer
MAR. A Xunta,
cer nestes casos.
por moito que
nestes
casos.
Entre
Entre as medidas
intente participar,
que consignar es- as medidas que
pode ter opinión
tá a de prever e
pero non pode dehabilitar un porto consignar está a de cidir. Finalmente,
refuxio para estes
decisións prodúprever e habilitar un as
casos.
cense en Madrid.
Mentres tan- porto refuxio para
E os políticos
to, como se desocialistas de Mamostrou estes dí- estes casos.
drid semellan esas, seguímonos
tar máis pendentes
movendo entre
do traspaso de vouns técnicos que
tos nas eleccións
non contan con competencias municipais para tomar a decisión
reais para tomar decisións. Se que de arranxar o problema.
cadra tamén, nalgúns casos, sen
Certo que nesta vez non exis-

N

tiron mentiras por parte da Administración, coma no caso do Prestige. Aínda que a política informativa tampouco foi a axeitada,
creando incerteza na poboación
con chamementos á calma pero
sen as precisas explicacións, que
non poden emendarse chamando
ás redaccións máis alá da unha da
noite do domingo.
Tampouco o presidente galego, Emilio Pérez Touriño, marchou de caza coma Manuel Fraga
nin se tentou minimizar un desastre que, neste caso, non existiu.
Neste caso, o gran problema
é que se puxo de manifesto que,
de vir outra catástrofe, Galiza
non conta nin cos medios nin
cos procedementos axeitados
para facerlle fronte.
O Prestige non serviu para
moito. Nen serviu para a comisión parlamentaria sacar unhas
conclusións nen definir un xeito
de actuación. Surrealista se non
fose en Galiza, país no que o
fantástico é absolutamente real,
como ben demostraron Ramón
María del Valle-Inclán ou Álvaro Cunqueiro.♦

Nº 1.257 ● Do 22 ao 28 de febreiro do 2007 ● Ano XXX

Nº 1.257 ● Do 22 ao 28 de febreiro do 2007 ● Ano XXX

Ostedijk
CARLOS AYMERICH
Non. O caso do Ostedijk non resiste, felizmente, a mínima comparación co do Prestige. As cifras son elocuentes.
Seis mil toneladas de adubos agrícolas (coñecido como
NPK triple 15: 15% de nitróxeno, potasio e fósforo, respectivamente) fronte a case cen mil de hidrocarburos. Un
problema localizado –polo de agora– a seis millas da costa da Mariña occidental fronte a unha maré negra que
contaminou toda a costa de Galiza. Un buque novo, con
menos dun ano de antigüidade, fronte a un vello monocasco cunha idade superior a uns, mal levados, 26 anos.
En fin, un cargueiro de apenas cinco mil toneladas fronte a un superpetroleiro.

Con todo concorren no caso do Ostedijk algúns trazos que lembran, perigosamente, o acontecido na catástrofe do Prestige. Porque en ambos e dous casos os
buques iniciaron o seu periplo en senllos portos europeos –Bordeos e Riga, respectivamente– onde foron
despachados a pesar de se lles teren detectado graves
irregularidades e deficiencias. En ambos e dous casos
os buques ostentan bandeiras de conveniencia –Antigua e Bahamas– e posúen unha tripulación mal preparada e mal retribuída, procedente na súa meirande parte de países subdesenvolvidos. En ambos e dous casos
segue sen haber unha lexislación eficaz –internacional,
europea e estatal– para previr a polución mariña e sancionar os seus causantes. En ambos e dous casos púxose de manifesto que o litoral de Galiza segue desprotexido fronte aos máis de 14.000 buques cargados con
mercadorías perigosas que atravesan anualmente as nosas augas: nin porto refuxio, nin buques anticontaminación, nin control satelitario do corredor.
Mais as semellanzas máis claras danse na xestión
do goberno español caracterizada, no caso do Ostedijk, pola mesma indecisión, opacidade e incompetencia que centos de milleiros de galegos denunciaramos na rúa cando o Prestige. De novo un rumbo errático aínda non ben explicado: primeiro cara ao sur e
fóra das augas xurisdicionais, despois viraxe de 180
graos cara o nordeste até fondear a só unha milla e
media do illó da Coelleira. Mais outra vez mensaxes
tranquilizadoras que fan medrar o desasosego: os gases que o buque deita son inocuos, só “irritantes” (se-

gundo Pilar Tejo, presidenta de SASEMAR)… mais
o capitán e varios mariñeiros foron hospitalizados
con claros síntomas de intoxicación. Segundo Manuel Ameixeiras, delegado do goberno español en
Galiza, estes gases non supoñen perigo ningún para o
medio ambiente… mais a ministra Cristina Narbona
fala de “risco patente de contaminación”. A portavoz
do gabinete de crise recoñece que levar o buque a
porto e realizar as operacións de arrefriamento ou
trasvasamento da carga é a opción máis sinxela (máxime, cabería acrecentar, se non hai risco sanitario ou
ambiental!)… mais a primeira decisión adoptada polo tal gabinete foi, precisamente, desbotar levar o Ostedijk a porto. As competencias relevantes seguen residenciadas na administración española ao punto de a
presenza da Xunta de Galiza no gabinete de crise ser
meramente residual… mais será a administración galega a que teña que afrontar as consecuencias, financeiras e políticas, da xestión da crise. Á moda fraguiana, Emilio Pérez Touriño teima en xustificar e
amparar decisións que el non adopta e das que non é
nin tan sequera informado.
Tal cúmulo de despropósitos fai ainda máis urxente
que sexa o Goberno galego o que dirixa os medios e xestione as políticas de seguranza e loita contra a contaminación no mar e nas costas de Galiza. Informando de xeito veraz e decidindo aquilo que o ben xeral do país demanda, por riba de localismos e de intereses mercantís
que, outravolta, semellan pesar máis do desexábel na actuación deste malfadado gabinete de crise.♦

Lugo
A tres meses das eleccións autonómicas, os socialistas de Lugo
foron os primeiros en presentar
en público a lista coa que concorrerán e optarán á alcaldía do
concello lucense.
No listado de candidatos, dúas ausencias que non poden sorprender máis que os moi despistados pois coñecíase dende hai
varios meses que non figurarían:
Eva Real, concelleira de Promoción Económica e Emprego, e
Xosé Anxo González Corredoira, responsábel de Seguridade.
En total incorporaranse á lista nove persoas aínda que soamente dúas delas ocuparán postos con opcións de ocupar cadeira no pazo da Praza Maior: Xosé
Rábade, actual delegado de Educación, que irá no número seis, e
Sonia Méndez, actual xefa do
gabinete da Alcaldía, que ocupará o número oito.
Como xa dixemos, as ausencias notábeis de Real e Corredoira
estaban cantadas. No caso da primeira, víñase xestando dende había tempo pero cecais o affaire da
antiga fábrica da luz foi de abondo
para que se tomase a decisión de
apartala do partido. Os feitos remontanse ao proxecto de rehabilitación desta antiga fábrica ao pé
do Miño e cuxo presuposto, logo
de pasar polas mans desta concelleira, chegou tan desfasado, que
mesmo foi censurado polos seus
compañeiros do equipo de goberno que non aprobaron o proxecto
pese a que, en teoría, era algo que
procedía do propio equipo de
Orozco e que veu demostrar o enfrontamento que existía con algún
sector deste así como veu confirmar a condena definitiva de que a
concelleira non iría nas listas.
No caso de Corredoira, o mentideiro máis favorábel fala de que
a súa marcha se debe ao cansazo,
ao esgotamento debido á tensión
xerada especialmente entre os
sectores da policía local, cunha
parte deles en contra, e mesmo
dos bombeiros, aínda ca outras
análises falan de que a súa impotencia e incapacidade fronte a estes conflitos así como outros relativos a xuízos perdidos polo con-

Listas electorais
ANTÓN GRANDE

Os principais partidos ultiman as súas candidaturas para as municipais de maio. As inclusións e exclusións deixarán feridas.
cello ante a intransixencia na negociación cos traballadores, fixo
que perdera creto nos socialistas
lucenses e decidiran prescindir del
para as vindeiras eleccións.
Pero aínda quedaría unha terceira análise por facer e é a que
lle corresponde ás novas incorporacións que veñen demostrar,
en certa medida, o sentido conti-

Guisa e Napo

nuísta que se quere dar aínda que
sorprende a incorporación do actual delegado de Educación e da
xefa do gabinete de Xosé López
Orozco ocupando postos claves
en tanto que concelleiros con delegacións na actualidade como é
o caso de Loli Vieiro e Rosana
Rielo, ocuparán os postos 12 e
13, os mesmos con que conta

UXÍA E BRAIS

con maioría actualmente o equipo de Orozco.
En canto ás outras candidaturas, aínda se van facer de rogar e
no PP, coa excepción do seu cabeza de lista, Xoaquín García Díez,
do segundo, Xosé Manuel Barreiro, que opta á presidencia da Deputación, e do actual voceiro, Xaime Castiñeira, non se coñece ao

resto dos compoñentes, algo normal se se fai caso ás declaración
do cabeza de lista que afirmou estar traballando na lista pero que
ainda non falara con ningunha das
persoas ás que quere incluír.
Pola súa banda o BNG só ten
definidos aos dous cabezas de
lista, Xosé Anxo Laxe e Antón
Bao, e posibelmente tamén se inclúa a Paz Abraira aínda que as
pretensións son que a partir do
número cinco se faga unha candidatura “cremalleira” na que alternen homes e mulleres aínda
que a lista completa pretenden
presentala a principios de marzo
e só están pendentes de confirmar a data na que Anxo Quintana poida acudir á cidade para facela oficial.♦

Subliñado

A poutada do Oso
Lois Diéguez
“O Oso pódete lixar, pódete facer chorar; pero en canto o vexas, desexarás que te collan os criados e te leven xunto a el”. Escreben isto os organizadores do Entroido de Salcedo (Pobra de Brollón), que
son os da Asociación de Viciños. Un Entroido de voces e cores, de
participación e alegría, como o que nós viviamos de nenos. Durante dous días fan teatro popular. O local, atéigase de xente (por riba
das 500 persoas) e moita ten que quedar fóra por falta de sitio. Tamén fan pequenas pezas cómicas, con xestos, na praza, e saen a bailar ou desfilar as Madamas e Danzantes, vestidos con fitas de cores
e roupa solemne. Pero o Oso é quen reúne máis xente, de lugares
moi distintos. Os Criados, que se enmascaran con sacos, vanlle collendo a xente e levándolla para que a enlarafuce con esterco. Os
xestos, as caídas, o envorcallarse do Oso lévanos ao animal real, a
moitos centos de anos atrás, ás raíces dos nosos devanceiros cando
dalgún xeito convivían con el. Daquela debe vir o costume deste
Entroido de Salcedo. E é certo o que din as persoas que o rescataron. O Oso, o seu poder de símbolo propio, atráete como un imán,
e en canto o ves non podes xa abandonalo nesas dúas horas escasas
nas que anda a correr polas rúas de Salcedo. Quizabes os sentimentos, as emocións da cultura construída polos nosos avós regresen ao son da súa pouta e da mirada. E ao final, cando o Oso, a un
trote firme e medido cantado polas chocas, se vai cos criados, unha
profunda tristeza envolve o noso corazón, e préndenos a angustia de
ver como as nosas orixes, aquilo que fomos un día, esmoreceu.
Mais queremos ficar coa esperanza de que eses milleiros de mozos
e mozas que bailan ao son da súa pouta, recuperen a forte personalidade que nos definiu. Lograrémolo, de seguro, mentres Felipe, Alberte, Xosé Luís e outros como eles, sigan a nos facer gozar co Oso
amado de Salcedo. Aínda que só sexa unha vez ao ano.♦
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A militar morta estaba a piques de regresar de Afganistán

O 17% dos soldados mortos no exterior
eran galegos

Unidade en relevo

R.V.A.
A soldado galega Idoia Rodríguez Buxán, de 24 anos, é a última vítima do exército español en Afganistán. A soldado faleceu despois de
que unha mina de alta potencia estoupase ao paso dun convoi de vehículos militares nas inmediacións da localidade de Xindand. Na
explosión resultaron tamén feridos outros dous militares españois.
Afganistán cóbrase unha nova vítima galega. Idoia Rodríguez Buxán, nada en Lugo en 1983, viaxaba xunto ao alférez César Muñoz Pantoja e o cabo Jorge Liaño
del Río, que están fóra de perigo.
O ministro da Defensa, José Antonio Alonso, expresou as súas condolencias á familia, pero deixou
claro que o exército seguirá tendo
presenza en Afganistán e que as
tropas non retornarán xa que se
trata “dunha misión nobre e decente das Nacións Unidas”. En realidade, o continxente está baixo
as ordes da OTAN. As Nacións
Unidas só deran o seu amparo á
invasión estadounidense do 2002.
Os tres soldados viaxaban nunha ambulancia blindada dentro dun
convoi formado por outros catro
vehículos BMR que realizaban unha misión de apoio aos equipos italianos que instrúen o exército afgán. A ambulancia circulaba en
cuarto lugar e no seu interior viaxaba o equipo médico composto por

un tenente médico, un alférez ATS,
unha soldado condutora e un cabo.
O ministro indicou que o
atentado se produciu na localidade de Xindand, a uns 40 quilómetros de Herat, onde se atopa a base española e está dentro da súa
área de responsabilidade. Sobre
as causas da explosión, Alonso
explicou que se trata dunha mina
de alta potencia, aínda que non se
descartan outras hipóteses.
O incremento da violencia en
Afganistán é notorio durante os últimos meses, onde se veñen producindo atentados reiterados. O

sión do aumento do risco e da inseguridade, Alonso recordou que o
ano pasado o exército incrementou
o seu continxente en 150 militares.

Idoia Rodríguez Buxán.

ministro da Defensa atribúe estes
actos “a que despois do parón in-

vernal e co bo tempo sempre rebrota a violencia”. Ante esta previ-

Buxán é a primeira muller falecida
en misión internacional. Pertencía á
Brigada Lixeira Aerotransportábel
(BRILAT), con sede en Figueirido,
unidade que leva catro meses en
Afganistán e que está sendo relevada estes días pola Brigada de Cazadores de Montaña. A falecida levaba no exército dende o 2004.
O cabo Xurxo Laíño tamén
pertencía á BRILAT. Naceu en
Noia en 1983 e ingresou no exército no 2001. O outro ferido, César Muñoz, pertencía á Brigada da
Lexión, con sede en Viator (Almería). Naceu en Madrid e levaba
dende o 2005 no exército. Esta semana ía producirse un relevo do
continxente da misión española en
Afganistán. O novo continxente
non ten a súa base en Galicia.♦

21 militares finados nas misións do exército
O 17% dos militares españois
mortos dende que comezaron as
misións do exército no exterior,
no ano 1989, son galegos. Hai
un ano morrían en Afganistán,
nun accidente dun helicóptero
Cougar dez soldados galegos da

BRILAT. En total, até o momento, dende 1993, cando aconteceron as primeiras vítimas mortais
do exército español, faleceron
21 militares galegos.
O portavoz do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez, ex-

presou o pesar do Bloque pola
morte da soldado e demandou
que o Goberno central retire as
tropas do país asiático. Rodríguez
lembrou que o BNG sempre se
opuxo no Congreso ao envío de
máis tropas a Afganistán, “No úl-

timo debate e votación, que tivo
lugar o ano pasado para ampliar o
continxente militar, o noso grupo
político votou en contra. Sempre
consideramos un grave erro e advertimos da situación de perigo
que se vive en Afganistán”.♦
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DENUNCIA CONTRA O HISTORIADOR DIONÍSIO PEREIRA

Confesións dun ‘homilde’ falanxista
XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO
No mundo ao revés no que vivimos Dionisio Pereira é denunciado por dicir a verdade e o alcalde de Cerdedo sigue tan
campante despois de facer apoloxía do
fascismo e do xenocidio, rendéndolle tributo no rueiro a falanxistas, cousa que en
calquera outro país de Europa estaría penado co cárcere.
Contamos co valioso testemuño dun
afamado falanxista, Ramón Bao Lagares,
que aínda que residía en Quireza, exerceu
as súas funcións baixo a xefatura da Consolación, abranguendo Terra de Montes e A
Estrada. Un documento que por ter intención exculpatoria aínda arroxa máis información sobre a represión informal, aquela
que en palabras de Víctor Lis Quibén, tiña
como obxectivo “no dejar ni rastro”. De tal
xeito que aínda que ao fin a marea acaba
traendo os corpos, como neste caso no que
acreditamos a intervención de Lis –referímonos ao da desaparición de Alberto Martínez Tiscar– e mesmo sendo gardas civís
os encargados de fusilalo e botalo ao mar
en Bueu, a “xustiza” non poderá dirimir
responsabilidades porque ao fin os gardas
recibían ordes, e Lis Quibén non era quen
de dalas. Lembremos que a sentenza contra Lis foi retocada pois a primeira versión
mesmo afirmaba: “Que no resulta debidamente justificada la perpetación de delito
alguno”. Unha barbaridade logo que no sumario aparezan os Gardas Civís relatando
polo miúdo como collen a Tiscar, execútano e se desfán do corpo. Alguén con máis
luces tacha o “no” e re-escribe por enriba:
“Que aún cuando resulta debidamente justificada la perpetación del delito....” e engade ao fin: “no puede concretarse las responsabilidades a exijir contra persona determinada”. O Tiscar, que si tivo xuízo
–non como outras vítimas de Lis– pois era
irmán dun militar de alta gradación de
Franco, ao fin tampouco tivo xustiza, ao
sobreseerse a causa contra Lis. Daquela
mesmo un dos asasinos máis sanguinarios
do que temos noticia na represión nocturna, sae incólume. Se nos atemos ao marco
xurídico vixente e se esquecemos que é
produto dun réxime ilegal, concluímos que
aquí non pasou nada. Mais os mortos están
aí –algún, dín, no foxo común– e alguén os
tivo que matar.
■

Grupo da xefatura falanxista de Pontevedra.

TESTEMUÑAS XUDICIAIS E ORAIS

No caso de Cerdedo que investigou Dionisio Pereira é paradigmática a imposibilidade
de cinguirse ás causas xudiciais para rexistrar a represión extraxudicial, e de como a
metodoloxía correcta é a que usou este historiador. Mesmo atopando documentación
tan singular como a que aquí referimos, isto
é, no caso de Ramón Bao, temos que recorrer ás testemuñas orais con toda a prudencia e contrastación que el levou a cabo.
Cando cae en desgraza a primeira camada de falanxistas na que Ramón Bao se
atopaba como consecuencia do escándalo
e desprestixio que os seus roubos causaron no establishment –nalgúns casos vítimas da rapacidade– Bao envía unha carta
ao novo Xefe Local da Falanxe da Estrada, Felipe Castro, á sazón de Sabucedo,
para relatarlle a súa versión dos feitos.
Carta que imos reproducir nalgúns fragmentos non só polo que di, senón por como o di. Téñase en conta que a diferenza
entre un asasinato e un axustizamento é só
dun rótulo, máis o rótulo é o que o xustifica. Déixesenos tamén a licenza de respectar as súas faltas de ortografía, pois
son acreditativas do nivel intelectual das
novas autoridades.

As confisións de Ramón Bao, nunha carta á súa muller, constan manuscritas adxuntas a un sumario xudicial.

Empeza a contar desde que chega á
Estrada o 15 de agosto do 36, sen remontarse aos seus antecedentes como camorrista a soldo nas últimas eleccións, polos
que estivo preso. Proviña de Segovia e
cando chegou, os seus veciños falanxistas
de Cerdedo xa estaban no fronte de Huesca, polo que ía tomar o mesmo camiño.
Mais atopou que o Xefe Provincial, Manuel Castro Pena, tiña mellor destino para
el, enviándoo de capataz para obrigar aos
veciños de Parada a realizar unha estrada
até a súa casa, “cosa que tan poco tu inoras y azete porno desobedecer a nuestro
gefe laberda es que yo acete de mala gana porque yo bia que no yba ganando nada ni defendia a España, pero azete como
un homilde falangista”
Entón conta como alguén chega coa
noticia de que había que pagar un rescate
para liberar a José Antonio Primo de Rivera e como a el se lle ocorre a idea de sacar os cartos dos socialistas do seu pobo:

“Pues mañana bamos a Quireza a pedirles una pequeña cantida atodos los del
puño cerrado”
Seguidamente pasa a referir os cobros
que fixeron e de como se quedaron con algúns dos cartos como pago polos servizos, xa que por cousa do Alzamento Militar, alega: “me en peñe asta las orega”.
Tamén cita algún castigo menor: “una
muger que nos llamo ygos de puta y asesinos y yo ledi un puñetazo”. E acaba a
nota cun “ARibaespana”.
Nunha carta que manda á muller para
que vaia xunta o alcalde de Cerdedo para
que interceda por el, lémbralle: “Manuela
bas agunto de gerardo y ledices que informe bien de mi que yo consinti que me
rompieran nombramiento de enlaze por
no querer yo ir cargarmelo tanto al gerardo como al maestro”. Tamén remata
cun “A Riba ESPaña”, que dá conta de
que non fraquea nas conviccións nin coa
súa muller, a pesares das circunstancias.

Mais sobre todo, tendo en conta que mesmo mandaban eliminar a un alcalde e a un
mestre franquistas, un xa adiviña que farían cos outros.
E así, a medida que o presionan vai
cantando cada vez mais facéndolle a cada
tanto peticións ao xuíz instrutor que lle
permita ampliar a declaración. Envía escritos nos que xa aprendeu a escribir con
todas as erres “ARRiba ESPaña” mais
aínda non domina o das maiúsculas, o cal
non tería importancia senón viñera de
quen se cría dunha casta superior.
Preso, acusado de roubo, ou máis concretamente de estafa e homicidio frustrado, Bao decátase de que está a ser usado
para lavar a cara da Falanxe unha vez que
foi utilizado para facer o traballo sucio.
Efectivamente, el foi quen puxo a pistola
na cabeza a Manuel García Barros (Ken
Keirades), e cando ao fin o deixou con vida tirou un disparo ao ar para que soubera
que esa bala estaba reservada para o escritor. Mais quen deu a orde, se el nin sabía
quen era o escritor, e dificilmente sabía ler
e escribir? Logo a familia de Ken Keirades dirixiuse a el para subornalo, mais el
non aceptou, pero alguén cobrou e o mestre de Callobre, librou da morte. Certo que
roubaron, mais non foi el quen se quedou
coa maior parte do botín. Agora tocaba
gañarse a opinión pública dicindo que as
súas actuacións máis impopulares eran
produto do comportamento incontrolado
dunhas cantas mazás podres, mais este falanxista de Quireza non estaba disposto a
comerse el só o marrón. E empeza a largar. Conta tamén algúns crimes, mais sobre todo, deixa en evidencia o procedemento para borrar as probas, como cando
torturan a un soldado de Cerdedo preso,
Venancio Gamallo, até que canta varios
nomes, dando orde o Xefe Provincial,
Manuel Castro Pena, para que “se vistiesen de paisano y llevasen al detenido VENANCIO, á una parroquia inmediata á Cerdedo, para que matasen á cuatro ó cinco
individuos que había nombrado dicho detenido y tambien se cargaran después de
los otros, al detenido, para que luego no
pudiese hablar”. Como afirma el, fai esta
declaración co “objeto de demostrar que
su intervención en todos estos asuntos, los
hizo única y exclusivamente, obedeciendo á los mandatos de su Jefe, ya que al ingresar en Falange, había jurado obedecer
las órdenes que estes le dieran”.
O caso é que a estratexia de cargarlle o
morto a cabezas de turco como este tiña
estes inconvenientes. Por iso, ou ben eliminaban ao que lle tocaba pagar o pato
(como ocorre con Ricardo Menéndez,
Bustamante, Xefe Provincial de Investigación, coñecido como Florentino e alcumado o “Cubano”, quen se gababa de terse
cargado “45 tíos”, até que finalmente a
propia Falanxe o mata a el en febreiro do
37), ou ben había que deixalo en liberdade
para que non seguise a tirar da manta como é este caso. Para iso, os falanxistas de
Cerdedo se apresuraron en presentar un
escrito ao seu favor del destacando os seus
servizos “en favor de las derechas” polo
que foi perseguido por “simpatizantes del
maldito frente popular, militando ya entonces en Falange Española Tradicionalista y de las JONS”. Alí están nomes que enxalza o agora alcalde de Cerdedo e que
Dionisio Pereira puxo no seu lugar.♦
XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO é ensaista e
autor do documental A derradeira lección do
mestre sobre a represión entre os mestres
da Estrada.
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Toda a superficie de Europa plantada
só cubriría o 30% da demanda de carburantes para o transporte

A dupla cara dos biocombustíbeis
RUBÉN VALVERDE
Unha nova panacea enerxética esténdese por Europa: os bioscombustíbeis. Estas fontes enerxéticas obtidas a partir do cultivo de cereais e vexetais como o trigo, a remolacha e a colza, aínda están pouco investigados e polo momento non servirían para lle facer fronte á
demanda de carburantes no continente, tal e como propón a UE. En
Galicia, optar por unha política de plantación deste tipo de vexetais
acabaría coa finalidade alimentaria da agricultura actual e sería
pouco efectiva polo tipo de terra e polo minifundismo das parcelas. Por outro lado, Galicia xa é excedentaria en materia enerxética.
que contan con
Até o momento, a
grandes extenagricultura na nos países que
sións provenientes
sa terra está destimáis
interesados
se
das antigas grannada ao consumo
xas colectivas.
humano e animal.
Aquí a cantidade
Aquí sería inviá- amosaron con esta
de terra para o culbel levar a cabo un proposta da UE son
tivo sería ridícula
cambio nas polítie deixaría sen cacas agrarias para os antigos
pacidade de subplantar cereais cocomunistas,
que
sistencia as explomo o trigo, a colza
tacións que se deou a soia, segundo contan con grandes
dican á cría de aniexplica o secretamais, porque non
rio de relacións extensións
terían con que darexteriores do Sinprovenientes
das
lle de comer”, asedicato Labrego
gura Cendán.
Galego, Xosé RaEn segundo
món Cendán. En antigas granxas
lugar, a capacidaprimeiro lugar, colectivas”
de calorífica desporque a principal
tes vexetais é moi
característica do XOSÉ RAMÓN CENDÁN
escasa. Os expercampo galego é o
tos sinalan que
minifundismo.
“Os países que máis interesa- sería moito máis efectivo optar
dos se amosaron con esta proposta por extraer cmbustíbel da biomada UE son os antigos comunistas, sa tradicional dos bosques gale-

mentaria (que se coma o que se
produza). “Nas últimas décadas
está en auxe o intercambio de alimentos con fins unicamente especulativos, para competir cos prezos dos agricultores doutra parte
do mundo. Propoñemos que para
reducir os transportes, haxa menos
intercambios de alimentos. Que só
se comercie con aquilo que non se
produce noutro país. Sería a mellor forma de mellorar as condicións de vida do nosos agricultores e gandeiros e de fixar poboación no rural”, engade Cendán.

‘O

Excedentarios
en materia enerxética

gos, incluíndo a pasta de celulosa, explica Xosé Ramón Cendán.
Por outro lado, e relacionado coas dúas anteriores premisas –o
minifundismo e a baixa capacidade enerxética destes vexetais–
cómpre dicir que usando toda a
superficie da UE non se poderían
proporcionar máis que o 30% das
necesidades actuais de combustíbeis para a automoción.
Segundo o SLG, a prioridade
da UE debería centrarse na redución dos transportes, porque na
actualidade os países industriali-

zados realizan grandes proxectos
de produción de agro-combustíbeis en países tropicais como Colombiam Indonesia, Malasia ou o
Brasil. Este tipo de políticas vai en
detrimento da seguridade alimentaria das súas poboacións e da biodiversidade, ao estar desaparecendo cultivos tradicionais para favorecer estes de tipo enerxético.
Unha das medidas que apoia o
SLG para reducir os transportes é
reducir o intercambio comercial
de alimentos e que cada vez se
vaia máis a unha soberanía ali-

Por outro lado, a proposta de produción de biocombustíbel en Galicia viría a converter a nosa terra
nun recuncho enerxético, pois
somos excedentarios nesta materia, sendo líderes do Estado en
produción hidroeléctrica e eólica
e posuíndo dúas grandes centrais
térmicas, a de Meirama e a das
Pontes, que son as máis contaminantes do Estado e causantes de
efectos como a chuvia ácida.
Segundo os expertos pódese
avanzar moito en materia de enerxía solar e incluso recorrer á biomasa, “aproveitando o que hai nos
montes nestes momentos, incluíndo o eucalipto”, conclúe Cendán.♦

Política Lingüística crea unha web que achega unha ampla perspectiva do galego

Todo sobre a lingua galega na internet
MARÍA OBELLEIRO
Asesoramento lingüístico, consultas sobre vocabulario, antropónimos, topónimos, datos sociolingüísticos, bibliografía, correccións e traducións, lexislación sobre a lingua, novas sobre
o galego, respostas ás preguntas
habituais... son só algúns dos recursos que ofrece a Secretaría
Xeral de Política Lingüística
dende a súa nova páxina na Rede www.xunta.es/linguagalega/.
Gustaríalle saber cal é o apelido máis repetido nos distintos
municipios galegos? E o menos
frecuente? Necesita información sobre os equipamentos informáticos que incorporan o galego ao seu menú? Quere coñecer os distintos cursos de galego
que se imparten na Galiza e no
exterior? Todas estas preguntas
atopan a súa resposta na nova
páxina web da Secretaría Xeral
de Política Lingüística, que
comprende todos os recursos e
datos referentes ao galego.
Coa posta en funcionamento
da páxina electrónica, Política
Lingüística responde á necesidade de difundir o galego a través das ferramentas que dan as
novas tecnoloxías como garantía de futuro para a lingua. Deste xeito conséguese achegar o
idioma aos recursos actuais que

ofrece a rede para que o galego
estea ao alcance de todos os
usuarios que o desexen. Co obxectivo de facer máis doadas as
consultas, a información da web
divídese nos bloques Política
Lingüística, Vivir en Galego e
Aprender Galego.
Política Lingüística
A primeira das seccións achega
toda a información sobre a secretaría xeral e as actividades
que promove. Neste bloque, os
internautas poden consultar o
Plan Xeral de Normalización e
a lexislación europea, estatal e
autonómica sobre a lingua. As
consultas en materia lingüística,

sobre a forma correcta de vocabulario galego e a tradución e
corrección de pequenos textos
en formato Word tamén se pode
realizar dende esta área.
A información sobre convocatorias e o cronograma das probas, convenios e validación de
estudos recóllense neste apartado, no que tamén se poden consultar os catálogos de publicacións do Centro Ramón Piñeiro
para a Investigación en Humanidades ou o catálogo de publicacións da Xunta. Os internautas
teñen a posibilidade de acceder
ás últimas campañas para promover o galego e ao apartado
sobre a difusión da lingua fóra
das fronteiras de Galiza. Ade-

mais de poder ler as noticias relacionadas co ámbito lingüístico
e apuntarse debalde ao servizo
de envío de novas por correo
electrónico, os interesados poden consultar as respostas que
ofrece Política Lingüística sobre
as respostas máis frecuentes que
atinxen ao galego.
Vivir en Galego
Este bloque ofrece unha perspectiva global sobre o idioma en
todos os eidos da sociedade. A
través desta sección é posíbel
consultar todos os datos referentes á lingua, ás súas orixes e historia. Tamén permite observar as
estatísticas sobre o uso real do

40.000 apelidos galegos
A través dun enlace, dende o
apartado Política Lingüística,
pódese acceder á información
relacionada co mapa dos apelidos en Galiza. Con só escribir o apelido que desexen consultar, os usuarios recibirán a
porcentaxe no total de Galiza
e por municipios, sobre os que
se pode pinchar para despregar a información.
En toda Galiza, segundo o

cartograma creado polo Instituto da Lingua Galega, existen
uns 40.000 apelidos diferentes.
Rodríguez, con representación
en todos os municipios, é o
apelido máis repetido, que levan 236.756 galegos, seguido
de Fernández, González, López, García, Pérez e Martínez.
No que atinxe aos apelidos
menos repetidos, cunha frecuencia inferior a 50 atópanse

idioma e acceder á información
sobre a relación entre a inmigración e a nosa lingua, os dereitos
e deberes sobre o galego ou as
iniciativas normalizadoras.
Vivir en Galego ofrece unha
breve reseña sobre o Instituto da
Lingua Galega, o Consello da
Cultura Galega, o Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en
Humanidades e a Real Academia
Galega. Co fin de solventar as
dúbidas dos usuarios, a Secretaría Xeral de Política Lingüística
pon á disposición dos internautas
distintos dicionarios e as normas
ortográficas e morfolóxicas. No
apartado de novas tecnoloxías,
ofrécese información sobre software en galego, as ferramentas
do Office na nosa lingua, tradutores e correctores en liña.
Aprender galego

os que proceden de topónimos, como Becerreá, Casasvellas, Esmeriz, Ariz, Foz,
Herbogo, Manselle ou Toalla,
de alcumes, Diaño, Orella, Paíño, Herdeiro, Bacallao, Cocho, Piorno ou Croque. Entre
os menos repetidos recóllense
os que proceden de antigas
profesións medievais, Orive,
Alfaiate, Tecelán, Zapateiro,
Taberneiro ou Barbeiro.♦

O último apartado caracterízase
pola participación. E é que permite acceder a toda a información referente aos cursos en galego, dentro de Galiza e no exterior, e ofrece recursos de aprendizaxe como manuais didácticos
e portais educativos para estudar
a lingua galega en liña. Aprender
galego fai posíbel compartir iniciativas normalizadoras e a interacción entre profesores.♦
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Os ecoloxistas denuncian a irracionalidade de cazarías ‘para ver quen mata máis’

1.100 cazadores para 63 raposos
RUBÉN VALVERDE
A IV Copa de España da Caza
do Raposo, celebrada no Carballiño, foi boicoteada polos
ecoloxistas, que consideran
irracional “campionatos que
teñen por obxecto ver quen caza máis”. Segundo os defensores dos dereitos dos animais,
“deste xeito non se controlan as
especies e prodúcese un desequilibrio na cadea biolóxica”.
Loce o sol, aínda que o frío da
mañá déixase sentir no Carballiño. Tras unha breve reunión
no centro da vila, na praza
maior, os grupos ecoloxistas
reunidos nunha plataforma cívica, Matar por matar, non,
distribúen grupos para comezar
a súa marcha polo monte. Son
conscientes da súa escaseza en
número, sobre todo se a comparamos coa dos cazadores e
co terreo que hai que abranguer.
Logo da distribución por zonas, os ecoloxistas fan reconto
do material para utilizar pola
frondosidade do Carballiño.
Ataviados con trompetas, pitos,
tambores e incluso algún aparello de amolar de fabricación caseira, como unha caixa que emitía ultrasóns, os membros do colectivo tiraron para o monte na
procura do cazador.
Nalgunhas zonas o éxito
dos ecoloxistas foi total e os
cazadores nin tan sequera se
meteron nos postos de vixilancia. “Tiñamos medo a darlle a
algún destes. Cada un pode
protestar polo que queira, pero
non nos teñen que seguir a todas as partes, coma se fósemos
delincuentes. Como non me
puiden despegar deles en ningún momento, levo toda a mañá aguantando as ganas de mexar”, comenta Manolo, un dos
guías dunha cuadrilla da cazadores procedentes de Arcade e
de Pontevedra.
Manolo é cazador, aínda
que para a xornada do campionato ía participar como guía,
pois naceu na zona, é propietario de varias tomadas e coñece
o lugar “porque o levo mamando dende pequeno”. Estamos
na aldea da Almuzara, perto do
centro do concello de Boborás,
a uns poucos quilómetros da
casa onde naceu o escritor e
membro das Irmandades de
Ourense e presidente da I
Asamblea Nacionalista de Lugo, Antón Losada Díeguez.
Hai catro cazadores que non
saíron do lugar de partida, “porque os ecoloxistas non deixan de
amolar”. Outros adéntranse polo
monte, pero o ruído das trompetas e dos pitos non lles deixan
facer o seu labor. O can dun deles asústase e marcha escorrentado polo monte. Logo agóchase
e permanece quieto durante un
tempo até que unhas ecoloxistas
o recollen e lévano no colo até o
punto de partida. Canda eles vén

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

o cazador dono do animal.
Cando chegan ao Land Rover aparcado en metade dunha
pista, a ecoloxista deixa o can
nun remolque con gaiola. O cazador pecha a gaiola e o parón
de cordialidade remata. Os ecoloxistas levántanse e comezan a
berrar “aí había que meterte a
ti”, “solta o can”, etc. Todos os
berros son en castelán. A maior
parte dos manifestantes desa
zona viñeron en autobús dende
Madrid. Logo dunhas protestas
breves, uns ecoloxistas volven
sentar e acenden de novo os

seus canutos e outras abren unha lata de comida para gatos e
danlle de comer ao can, que segue asustado pero que non perdeu a fame.
Os cazadores desa zona rematan cun cabreo notorio e cero
pezas no peto. Os ecoloxistas
vencen por goleada nesa aldea
de Cameixa. Coa satisfacción
duns e o desánimo doutros, todos sacan uns bocatas do peto e
papan algo antes de seguir coa
manifestación e a ver o que cazaron os seus compañeiros, respectivamente.

No monte só queda Manolo, o guía, que continúa laiándose da mala xornada. “Se en
lugar de vir aquí, estes ecoloxistas viñesen axudar a limpar
o monte, entón non teriamos
incendios este verán. Cando eu
era pequeno todas estas silveiras e matogueiras non estaban.
Agora non se aproveita nada e
por iso arde o monte. Gústanos
o que quere facer a Consellaría
de Medio Rural agora de gastar
os cartos en prevención e non
en extinción. Non é certo que
os cazadores sexamos antieco-

loxistas. Somos os primeiros
en preocuparnos polo bo coidado do monte. Con todo este
mato a caza menor (coello e
perdiz, sobre todo) non sobrevive e tampouco o raposo, que
ten que ir roubar galiñas ou aos
vertedoiros de lixo, contaxiándose da triquinose, que logo
lles estenden aos demais animais. Por outro lado, hai moitos máis animais mortos polos
herbicidas que botan os da
Xunta para queimar as plantas
e diso os ecoloxistas non din
nada”.♦
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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

QUINTA COUSELO
Viño branco D. O . Rías Baixas.

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

53,89 euros
IVA e transporte incluídos
O s subscritores de A N osa Terra terán
un desconto especial do 1 0% sobre este prezo.

M áis información no teléfono 986 207 317.

Catro denuncias e poucos incidentes
Unha vez rematada a cazaría, sobre a unha da tarde, os grupos
ecoloxistas uníronse para facer
unha pitada no centro do Carballiño, baixo a pancarta, “Matar por
matar, non. Dereitos para os animais”. Mentres tanto os cazadores reuníanse nun restaurante nos
arrabaldos da vila, onde se contabilizaba o número de pezas capturadas. A contapingas foron chegando coas pezas na man, algo
que lles custou tres denuncias do
Servizo de Protección da Natureza (Seprona) da Garda Civil por
“exhibición de pezas de caza”.
En total contabilizáronse 63
pezas e non se rexistraron incidentes serios, máis alá dunha
denuncia posta por un ecoloxista por un disparo ao aire dun cazador e varios cazadores que se
queixaban de que uns ecoloxistas lles guindaron unha pedra
para impedir que disparasen,
O membro de Adega, Martiño
Fiz, explica que “este tipo de actos

que consisten en competir por ver
quen caza máis son unha brutalidade. Non se ten en conta o número de raposos que hai, máis
nunha época coma esta na que os
animais están apareándose. Hai
asociacións de cazadores que están en contra de campionatos coma este polo descontrol que existe e porque esquilman con todo.
Nós defendemos unha caza racional, que non acabe coas especies e
que defenda o equilibrio natural”.
Segundo A. Vidal, directivo
da Federación Galega de Caza,
“as protestas dos ecoloxistas non
teñen sentido. Calquera outro día
existe moita máis presión sobre
as especies. Neste campionato o
espazo que abranguer era moi
grande, o tempo estaba moi controlado e os cazadores non coñecían o espazo no que se movían.
Con todas estas premisas é moi
difícil capturar raposos. De feito,
a mellor proba é que participaron
máis de 1.100 cazadores e que só

capturaron 63 raposos. Calquera
outro día de caza normal o número de capturas é maior. O dos
ecoloxistas é un xeito de chamar
a atención, pero tamén o agradezo porque senón un campionato
coma este non tería ningún tipo
de repercusión mediática”.
Os ecoloxistas denuncian que
esta fin de semana haberá unha
nova batida en Cerdedo para capturar xabarís co único pretexto de
gravar un coñecido programa de
televisión. “O xabaril xa se atopa
en época de cría. Non entendemos como Medio Ambiente deu
permiso para este acto”, explica
Fiz Fernández. Os manifestantes,
de feito, berraron nalgún momento “Pachi (Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente) demisión”. Outros gritos foron “sodes coma George Bush”, “Asasinos” ou “Deixa a escopeta e faite
un home”. Os cazadores quedaban mirando e comentando “estes
son parvos”.♦
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a Terra
A Nos

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
DESCUBRA CONNOSCO

OS

MELLORES

VIñOS DE GALIZA

E OUTROS PRODUTOS
ARTESANAIS GALEGOS
SEN COMPROMISO DE COMPRA
NIN CUOTAS MENSUAIS
A compra de calquera viño ou produto ofrecido polo C lub de Viños d’A N osa Terra supón a
incorporación dos seus datos ao ficheiro do C lub de Viños d’A N osa Terra, ubicado en
Príncipe 2 2, baixo de Vigo, onde poderá exercer os dereitos
da lei orgánica 1 5 / 1 9 9 9.
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O ministro Pedro Solbes
descarta que Barreras
poida traballar no estaleiro de Fene
A.N.T.
O goberno central négase a que
no estaleiro de Fene poidan instalarse empresas privadas. En
consecuencia, non vai apoiar as
demandas galegas ante a UE. O
vicepresidente do goberno central e ministro de Economía,
Pedro Solbes, descartou aberta
e rotundamente o plano da
Xunta, con Barreras e as caixas galegas, para Ferrolterra.
Pedro Solbes xustificou a súa negativa ante a pregunta do deputado
do BNG, Francisco Rodríguez,
“polos compromisos adquiridos
coa UE”. E aínda foi máis alá afirmando que, se querían privatizar o
estaleiro poderían telo feito no
2004, pero que tanto o goberno galego coma os sindicatos optaran
maioritariamente pola súa inclusión na construción naval militar.
Solbes explicou algo máis so-

bre o papel de Fene na industria militar. Así, afirmou que “é unha peza
fundamental” e que sen o centro de
Fene “habería que reformularse determinados contratos militares”.
Afirmou igualmente que o
incumprimento dos acordos asinados coa UE levaría consigo “a
apertura dun expediente disciplinario por parte das autoridades
comunitarias”. Doutro xeito o
Estado español tería que pagar
unha multa que tería suposto a
creba do sector naval.
Ante esta contestación, ¿en
que situación queda agora o presidente do Goberno, Emilio Pérez
Touriño, que veu dicindo da súa
entrevista na Moncloa e Zapatero
apoiaría o plano? Cal vai ser o papel do PSdeG-PSOE logo de
aprobar no parlamento unanimemente o plano proposto polo
conselleiro Fernándo Blanco?
¿Por que o goberno central non

lle remite ao galego ese acordo de
18 puntos asinado coa UE no que
non aparece para nada a reserva á
que se refire Solbes?
Francisco Rodríguez, pola súa
banda fixo un percorrido pola vida
dos estaleiros públicos galegos
desde a entrada na UE en 1984, data na que comezou un “deterioro
constante de Navantia-Fene”. Denunciou que se utilizou a Astano
como moeda de cambio destinada
á súa práctica eliminación. Pero,
sobre todo, o deputado chamou a
atención de Solbes, recordándolle
que, precisamente no 2004 o congreso aprobara unha moción do
BNG na que se demandaba a volta
de Izar-Fene á construción civil.
Para finalizar, Rodríguez recordou que o acordo coa UE non
ten valor xurídico pois é “soamente un pacto”, demandando,
xa que logo, un proceso de diálogo para solucionar o problema.♦

Barreras-Astano
MANUEL CAO
A recente liorta entre a Consellaría de Industria e a SEPI
arredor da posibilidade de utilizar a superficie ociosa de Astano para construír barcos pode ter diversas lecturas. Quizais, o debate político-electoral pode escurecer as claves
propiamente económicas pero unha visión máis xeral permite ilustrar as diferenzas entre a dinámica da empresa pública e a da empresa privada e a importancia dos grupos de
intereses na definición de estratexias e toma de decisións socioeconómicas en estruturas institucionais multinivel.
Inicialmente, Barreras e Astano nacen como empresas
privadas relacionadas coa construción naval. A primeira,
creada no 1892, ten unha historia de avances e crises ao
longo de máis dun século mentras que a segunda se crea no
1941 probablemente ao abeiro da instauración das novas
institucións franquistas e das súas estratexias en materia de
política industrial. Talvez as diferenzas na evolución das
dúas empresas proveñan do contexto institucional local
pois son idénticos o contexto político-institucional estatal e
o sector no que traballan. Situados na historia recente, o
proceso de reconversión naval derivado dos cambios tecnolóxicos, da competencia internacional e da demanda de buques afectalles de xeito semellante ás dúas pero existe unha diferenza: Astano segue a ser unha empresa pública dende o 1972 mentres que Barreras foi unha iniciativa privada
excepto entre a década do 1970 e o 1998 en que estivo controlada polo INI-SEPI.
Dunha banda, Astano empeza unha dinámica regresiva
asociada a unha xestión estatal que considera unha variábel de axuste a reconcentración do sector naval en certos
lugares en base a razóns máis políticas que económicas e
dun factor global derivado da enorme influencia que os
grupos de intereses sindicais teñen á hora de definir as
prioridades do sector nun contexto global caracterizado
pola liberalización e o límite ás axudas públicas nos estaleiros da UE para construír barcos de uso civil. Ambos os
dous factores xogaron contra Ferrol pois o contexto político situou a Galicia lonxe das elites políticas que gobernaron España no período socialista e os grupos sindicais dominantes priorizaron sempre a estratexia persoal e familiar
ligada á dinámica do sector naval no seu conxunto sendo
Ferrol un lugar de traballo igual que Cartagena ou a baía
de Cádiz. Á hora de elixir, os xestores públicos adicados a
extirpar cal cirurxián os excesos de capacidade do sector
non tiveron dúbidas á hora de sacrificar a Ferrol a cambio
de manter certa actividade na sección militar de Bazán e,
sobre todo, a cambio de gratificacións importantes para os
traballadores excedentarios que acabaron aceptando as estratexias negociadoras duns líderes sindicais que non tiñan
especiais ligazóns con Ferrol. O individualismo do país
priorizou vantaxes individuais sobre colectivas e os sacrificios colectivos sobre os individuais. Mais o modelo free
rider non explica, na súa totalidade, a incapacidade dunha
sociedade empresarial local que, acostumada ao financiamento e tutela do Banco do Noroeste, Banco Pastor e logo
INI non foi capaz de crear iniciativas de carácter privado
que cubriran o baleiro do sector naval público e puidesen
retomar a produción xa nun mundo globalizado pero con
oportunidades para os máis eficientes.

‘Ferrol segue a suspirar
polo maná perdido
que pode voltar, en parte,
en forma de construción e
especulación urbanística.
Pero xa non será
o mesmo”

Nos antípodas sitúase Barreras como empresa privada,
pública e de novo privatizada nun contexto socio-institucional dominado por axentes privados e onde a competencia e a
liberdade de empresa priman sobre calquera outro factor á hora de implementar estratexias nas que os conflitos, avances e
crises son consubstanciais á xestión empresarial. Barreras foi
capaz de rexurdir das súas cinzas igual que Vulcano e outras
empresas viguesas mentres Ferrol segue a suspirar polo maná
perdido que si pode voltar en parte en forma de construción e
especulación urbanística. Pero xa non será o mesmo.♦

A alta abstención andaluza fortalece
a oposición do PP ás reformas estatutarias
CÉSAR LORENZO GIL
A alta abstención no referendo
sobre a reforma do Estatuto de
Autonomía andaluz volveu darlle argumentos ao PP para se negar a implicarse en novas redaccións estatutarias que non estean promovidas por este partido.
Pola contra, Manuel Chaves dá
un paso á fronte e anuncia que
se vai presentar ás próximas
eleccións, que en Andalucía xa
se ven como un plebiscito sobre
o veterano presidente socialista.
“Este resultado amosa ás claras
que á xente nada lle importa a reforma dos Estatutos”, dixo o portavoz do PP no parlamento andaluz e xefe da oposición, Javier
Arenas. “É hora de falarlles aos
cidadáns daqueles temas que si
lles interesan e que o presidente
do goberno, José Luis Rodríguez
Zapatero, e o da Junta, Manuel
Chaves, deben explicar por que
todo ese barullo para nada”.
As palabras de Arenas resumen a estratexia popular que se
vai seguir na cuestión territorial a
partir de agora. Fóra as reformas
valenciana e balear, todas as outras
(é dicir, a que eles non promoven)
son inútiles e cómpre dinamitalas.
Esta forma de actuar contiña
un perigo intrínseco: dar a sensación entre a cidadanía de que non
tiñan capacidade de diálogo. Nas
rexións, o PP non tivo dúbidas en
negociar amplamente as reformas
e implicarse decididamente ao
tempo que consideraba inútiles todos eses procesos de reforma. Era
como se o partido pasase o día enteiro varrendo e gardando o po de-

baixo da cama. Este comportamento ambiguo precisaba unha
proba real diante da cidadanía para saber que postura era máis rendíbel, se a boa vontade ou a cerrazón. En Andalucía estaba a resposta. A abstención situouse no 63,72
por cento. É dicir, case as dúas terceiras partes do censo electoral.
Xa había unha liña confirmada:
hai que opoñerse ás reformas.
Con esta decisión esténdese a
todas as autonomías o modelo
que se seguiu nas nacionalidades
históricas. Agora o PP pode facer
en todos os parlamentos o que fixo Alberto Núñez Feixóo en Galiza, manter tan baixas as expectativas que finalmente compensa
máis agarrarse á actual norma
que tentar mellorala.
Chaves ensina o peito
O fracaso da convocatoria electo-

Manuel Chaves, presidente andaluz, votando no referendo do estatuto.

ral foi rotundo en canto a participación pero un éxito nas cifras. O
87,45 dos votos foron positivos e
o non só chegou ao 9,48 por cen-

to. Como dixo o presidente andaluz, Manuel Chaves, “se este resultado foi considerado histórico
cando se aprobou o proxecto de

constitución europea non sei por
que agora hai que falar de fracaso”. Claro está que Chaves asumiu responsabilidade na baixa
participación e buscou escusas para explicar a deserción nas urnas.
“Andalucía foi borrada da axenda
dos medios: o xuízo do 11-M ou
as pelexas xudiciais escureceron a
importancia histórica desta cita”.
Consciente de que o PP o considera autor intelectual do Estatuto e, polo tanto, gran fracasado
polo resultado obtido, Chaves dá
un paso adiante e anuncia que se
presenta ás próximas eleccións
andaluzas. Este movemento explícase tendo en conta o carisma
persoal de Chaves e a grande experiencia que ten o socialista no
poder. A teoría é: “se o PP pensa
que pode desgastarme coa reforma estatutaria terá que demostralo cando o que se decida sexa unha escolla entre eu e eles”.♦

O non e a abstención
obtiveron mellores resultados nos feudos populares
Esa dupla cara do PP na negociación da reforma do Estatuto
andaluz notouse de máis durante o referendo. Os cartaces populares pedían o si, en todas as
fotos, Javier Arenas saía sorrindo acarón de Manuel Chaves
posando co texto do proxecto
lexislativo. Incluso as declaracións previas dos seus dirixentes animan á participación e piden o si “para que Andalucía

progrese e teña maiores cotas de
autonomía”. A razón deste
apoio incondicional era clara: se
o PP pedise o non, os andaluces
irían votar en maior número e o
si seguiría resultando gañador,
como ben explica Enric Juliana
en La Vanguardia.
Deste xeito, a mensaxe na
tona era de apoio á reforma
para desactivar a motivación
dos electores. A mensaxe sote-

rrada era ben outra: abstención
e incluso non.
Só así se entende o feito de
que nalgúns feudos populares o
non conseguise mellores datos e
que noutros a abstención aínda
fose meirande. Os cartaces puñan
si pero as bases sabían que Arenas o que quería era que ninguén
acudise a votar. E así o fixeron.
Outros que queren tirar rédito político do resultado son os

andalucistas. A pesar de que o
non nin sequera chegou ao 10
por cento, a baixa participación
dálles folgos aos dirixentes nacionalistas para reclamaren o
seu protagonismo. A alegría parece esaxerada aínda que ao
non haber outras siglas que pediran o non para este referendo,
o Partido Andalucista pode utilizar para si esa pequena porcentaxe integramente.♦
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Chaves anuncia que se presentará ás próximas eleccións
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O PP manterá a teoría da conspiración

Medo e batalla política no xuízo do 11-M
AFONSO EIRÉ
O PSOE ten medo. E o PP tamén lle ten medo ao xuízo do 11-M que
vén de comezar na casa de Campo de Madrid. No PSOE logo de pecharse o sumario, o medo é, sobre todo, a que se produza outro grave atentado. Están todas as alertas en marcha. Para eles o xuízo xa
non pode acadar grandes sorpresas pois na instrución do sumario
non se incluíu ningunha das múltiplas probas que tentaron introducir desde a dereita na estratexia da teoría da conspiración. Isto non
quere dicir que non van seguir teimando en sementar a idea de que
o atentado foi unha conspiración de José Luis Rodríguez Zapatero
coa ETA e os islamistas para desbancar o PP do goberno central. De
non callar no electorado, o PP ten medo a non chegar á Moncloa.
“José Luis Rodríguez Zapatero
roubounos a Moncloa porque Alfredo Pérez Rubalcaba lle pediu a
Iñaki de Juana Chaos que convencese a Roberto Trashorras para
que lles entregase as mochilas de
Cuenca aos moritos, que, logo de
estudar a autoría intelectual conxunta de Josu Ternera e Osama
Ben Laden, exploxionaron o ácido
bórico nos trens. Máis tarde, xa en
Leganés, o Chino e o resto da morisma foron executados por etarras
disfrazados de geos”. É un chiste
de Máximo en El País, pero desde
logo é a explicación mellor da denominada Teoría da Conspiración
do 11-M. Explica o galimatías que
a dereita española puxo en marcha
para xustificar a súa perda das
eleccións do 14-M.
Tan chistosas coma o de Máximo, e tamén esclarecedoras,
foron as declaracións de Miguel
Ángel Rodríguez, o que fora portavoz do Goberno Aznar, a pasada semana en Antena 3 TV. Rodríguez, compañeiro do ex presidente desde os seus tempos de
Valladolid, afirmou que “é preciso determinar que grupo terrorista levou a Zapatero á Moncloa”.
Se non é humor negro, ten unha
forte carga de ameaza.
Ameaza de que nin acatan os
resultados nin van darse por satisfeitos coa sentenza que saia do tribunal constituído na Casa de Campo madrileña. Xa o dixo Ángel
Acebes, ministro de Interior aquel
fatídico 11-M: “ou saberemos o
que realmente pasou ou saberémolo por outros medios”.
Estes medios, non fai falta

que o diga o ex ministro, son as
“investigacións” que levan a cabo
o xornal El Mundo, a emisora da
Igrexa Católica Cope e algúns
medios dixitais e xornalistas que,
durante o goberno de Felipe González, se agruparon no que algúns
dos seus integrantes denominou
logo como Sindicato do Crime.
Por que esa teima en tratar de
vincular a ETA cos atentados do
11-M, ben directamente ou ben
indirectamente? Por que teiman
eses medios nesa estratexia e por
que persevera a actual dirección
do PP nesta postura? Por que esta estratexia se traslada ao tribunal cando non existe proba ningunha na investigación xudicial?
Existen razóns políticas, razóns

económicas e razóns persoais.
As razóns desta táctica política
A primeira razón política na estratexia do PP é que nunca asumiu ao
xeito a súa perda do goberno. Esta é unha eiva histórica que tamén
se deu no pasado. Hai políticos
dentro do PP, con José María Aznar á cabeza, que pensan que existiu unha gran conspiración no 11M para levar a Zapatero á Moncloa. Teñen afirmado en múltiplas
ocasións que a ETA axudou con
este atentado a Zapatero a ser presidente do goberno a condición de
que este chegase a un acordo en
Catalunya e Euskadi que disgregaría o Estado.
Non se pode asumir. En primeiro lugar, xa antes do atentado
o PP estaba máis ou menos parello cos socialistas na intención de
voto. Así que non foi o atentado
en si, senón a súa xestión o que o
levou directamente á oposición.
Se non teimasen en ocultar a orixe do atentado teríase reforzado
no goberno, como sempre ocorre
en épocas de crise cando a cidadanía decide non realizar mudanzas e, menos políticas.

O PP sabíao e quixo gañar por
goleada as eleccións. Así tería
ocorrido de ser a ETA. Pero o que
podía ser plausíbel, polas ameazas
anteriores a trens e as furgonetas
intervidas en Cuenca con explosivos, resultou que non era certo.
Seguindo a máxima xornalística de que unha verdade non debe de ser quen de estragar un bo
titular, persistiron durante días en
culpar a ETA como os autores do
atentado. Excedéronse na súa teima, non só por que os beneficiaba
e contaban con que os feitos non
se esclarecesen antes da xornada
electoral, senón por que a autoría
da ETA non incidía no erro de entrar na guerra do Iraq, algo que,
conxuntamente co Prestige, estaba facendo que baixasen a intención de voto do PP. A estratexia
era boa, pero a realidade era outra.
Aznar tiña deseñada outra realidade. El decidira deixarlle paso a
Mariano Raxoi, situándoo no goberno como unha sinal de magnificencia que non tiveran ningún dos
anteriores presidentes. Un xeito de
pasar á historia, moi propio da megalomanía de quen chega ao que
nunca soñou nin está preparado.
As apetencias persoais de

Aznar mestúranse coas dos seus
máis directos colaboradores daquelas que, levados por esta “estratexia gañadora”, decidiron
apostar pola autoría da ETA até
límites máis alá do razoábel. Entre estes, destacan os ministros
do Interior, Ángel Acebes e o
portavoz, Eduardo Zaplana.
E Raxoi? Raxoi, en primeiro
lugar, foi imposto por Aznar, non
elixido. Por iso tivo que asumir
como cargos principais a Acebes
e Zaplana, que teimaron en continuar a política anterior unha
vez que se confirmou que non
sería presidente senón xefe da
oposición. A sombra de Aznar fíxose alongada na dirección do
PP e, Raxoi, finalmente, decidiu
que podía ser unha boa estratexia
a da “conspiración” para unificar o partido, impedindo desercións pola dereita e ataques mediaticos. É a política do contraataque en fútbol: un fallo do
PSOE pódeo levar á Moncloa.
Outra pregunta é se no PP,
con Aznar incluído, están agora
interesados en que Raxoi acceda
á presidencia do goberno central.
Existen dúbidas razoábeis e contestacións para todos os gustos.♦

Unha estratexia que lles dá diñeiro aos medios
E os medios de comunicación por
que se suman, difunden e presionan o PP para continuar coa “teoría da conspiración”? Existen as
razóns políticas que apuntabamos
antes, aínda que as relacións de El
Mundo con algúns dirixentes socialistas son moito mellores do
que se podería pensar. Pero, sobre
todo, son razóns económicas. A
Cope procurou un mercado que
lle permitiu saír das importantes
perdas que arrastraba. A Igrexa
Católica ollou esta estratexia como salvadora porque supuña rendibilidade económica e máis influencias en ouvintes, saíndo do
“circulo parroquial e do rosario”,
como recoñeceu un bispo.

Federico Jimenez Losantos,
o referente radiofónico desta estratexia conspirativa, como bo ex
dirixente do PCE, soubo adaptar
o seu discurso a un nicho de
mercado que estaba sen cubrir
desde o franquismo.
El Mundo tamén se apunta tradicionalmente ao populismo e
amarelismo na guerra polo mercado coas outras cabeceiras xornalísticas próximas á dereita española:
ABC e, en menor medida, La Razón. Así o fixo cando o seu director,
Pedro J. Rodríguez, defendía a autodeterminación en Euskadi, logo a
aposta pola creación dos GAL e,
máis tarde, converteuse e rendibilizou a oposición ao terrorismo de

Estado até facelo bandeira do xornal, como agora a suposta conspiración da ETA e os islamistas.
Esta estratexia está a realizarse
tamén á Casa de Campo por algúns
avogados defensores. Primeiramente, lograron que acudisen
tres membros da ETA como testemuñas ao xuízo. Logo sempre lle
pregunta aos encausados se tiveron
relación coa ETA. O penúltimo
episodio foi o do temporizador.
O avogado de dous procesados, aos que a fiscalía considera
autores materiais dos atentados,
utilizou nun dos seus escritos de
defensa unha fotografía dun temporizador utilizado habitualmente
pola ETA. Dáse a circunstancia

que escrito e temporizador son
igualiños ao publicado por El
Mundo en xullo. O sumario non incluía o achado deste temporizador.
Semella que algúns destes
avogados están máis preocupados de probar unha relación coa
ETA dos seus defendidos que de
exculpalos das acusacións.
Durante os cinco ou seis meses que, previsibelmente, continuará o xuízo, desenvolverase
outro paralelo nos medios de comunicación tratando de ampliar
ese 30% de votantes que aínda
cren que a ETA estraba detrás do
11-M e que o PP perdeu as eleccións por culpa dunha trama entre o PSOE e os abertzales.♦

GUSTAVO LUCA

L

ei e Orde. Esta era a promesa de Álvaro Uribe Vélez
cando chegou á presidencia
de Colombia en agosto do 2002.
Un asesor recordoulle que coa
mesma divisa comezara Richard
Nixon na Casa Branca da que
por fin o habían botar por
corrupto. Dinque Uribe ficou en
silencio abalado pola revelación
e despois dixo: “Nixon. Quen
me dera!” Non se sabe se as
saudades eran polo patrocinio
que lle dera Nixon a Augusto
Pinochet ou polo inzo de ditaduras militares que deixou o presidente do Watergate en toda
América do Sur.
O certo é que foron vidas
paralelas. Nixon prometíalles
aos votantes afro-americanos o
imperio da Lei pero os gobernadores racistas impuxéronlle un
acordo que garantía a continuidade do imperio dos brancos.
Uribe prometía imporlles a Lei
por igual ao brazo armado dos
narcotraficantes, aos paramilitares, e á guerrilla das FARC e
goberna dende aquela contra os
sindicatos de clase e o Polo Democrático Alternativo, aos que
lles ten declarada a guerra. De
acordo coa tradición republicana, a administracion da Xustiza
de Colombia proclama a súa
independencia do goberno e
asume a promesa de Uribe de
acabar cos paramilitares. Oito
congresistas de Uribe están detidos pola súa relación coas brigadas negras e a crise de goberno chega a Consuelo Araúxo,
ministra de Relacións
Exteriores, que ten que dimitir
cando denuncian que o seu
irmán recibiu diñeiro dos
paramilitares.
Uribe está coma Nixon ás
portas dun proceso por
corrupción que o expulse da
presidencia. Está en crise Uribe
Vélez, representante de dúas poderosas dinastías de tabaco de
Antioquia, pero o mal infecta o
bloque de poder de Colombia
que teme ser devorado por Norteamérica pero non encontra
mellor maneira de afirmar o seu
concepto de Estado soberano
que usar a violencia mercenaria
contra os adversarios políticos.
Os Estados Unidos convértenos
primeiro en produtores de
narcóticos e despois
reclámanlles un anaco máis da
soberanía nacional a conta da
guerra contra a droga e o
terrorismo. Lembran Noriega en
Panamá?
Colombia é hoxe o modelo
dos Estados Unidos para o continente: tres millóns de
desprazados a conta do ditado
de Lei e Orde, oito mil asasinados polos mercenarios, tres
millóns de parados, imperio dos
narcos e os paramilitares, a
hecatombe económica non sendo para os oligarcas que fan o
agosto coa guerra e coas letras
para pagar que lles concede Rodrigo Rato dende o FMI. A oposición quere a refundación da
República e a integracion continental, o ingreso no ALBA e un
goberno que se asemelle máis
aos do continente Sur. Do Norte
non lles dá chegado máis que
guerra, miseria e dependencia.♦

VIII Foro Iberoamericano o 28 de febreiro

O presente
de Latinoamérica,
a debate en Baiona
A.N.T.
O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi) organiza o
seu VIII Foro Iberoamericano para o 28 de febreiro en
Baiona. O tema desta edición será “Enfoques sobre
América Latina” e analizará o presente do subcontinente, que vive unha profunda transformación sociopolítica de difícil diagnóstico.
O lema “Enfoques sobre
América Latina” resume o
contexto dunha perspectiva
multidisciplinar sobre os
cambios que experimenta
arestora o subcontinente sudamericano e a súa perspectiva desde Galiza, cun punto de
vista histórico, económico,
solidario e político.
Nesta edición participarán
Pilar Cagiao, profesora de
Historia de América na Universidade de Santiago. Cagiao naceu na Coruña no
1959 e é doutora en Historia
pola Universidade Complu-

tense de Madrid. A súa tese
“Participación económico-social da inmigración galega en
Montevideo 1900-1970” recibiu un premio extraordinario.
Dirixe a sección de Cultura
Exterior no Consello da Cultura e forma parte do consello
de redacción da revista Estudios migratorios. A súa presenza no foro axudará a entender como é a situación dos
emigrantes galegos na actualidade en América e coñecer
cal foi historicamente o papel
da colonia galaica nos Estados latinos.
Tamén participará Alberto
García, presidente da ONG
Solidariedade Internacional.
García participou activamente
en diversos proxectos humanitarios en América Latina, caso
das redes de apoio ás prostitutas colombianas.
Tamén estará en Baiona a
subdirectora de Caixanova,
Dolores Montero. Presentará o
foro Roberto Mansilla, analista do Igadi, especializado en
América Latina.♦

As tensións
na esquerda italiana
provocan
a demisión de Prodi
A.N.T.
A falta de apoios da maioría do
Senado italiano na política exterior do goberno italiano provocou a demisión do primeiro ministro, Romano Prodi. A causa
última foi o rexeitamento dalgúns senadores comunistas e da
esquerda radical (que participan
na coalición gobernante) ao
mantemento da misión italiana
en Afganistán e á ampliación da
base militar estadounidense de
Vicenza –contra esta base manifestáronse perto de cen mil persoas o pasado 17 de febreiro.
Mais esta foi a derradeira
pinga no vaso dunha crise que
comezou case ao mesmo tempo
que tomou posesión Prodi, xa hai
perto de nove meses. O fracaso
da Lei de Matrimonios Homosexuais (parado en seco por presións eclesiásticas) e o tirapuxa
continuo entre a ala esquerda e a
ala centrista da Unión provocaron o final do gabinete.
Desde Italia consideran feito
que o presidente da República,
Giorgio Napolitano, acabará nomeando a Prodi novamente primeiro ministro pero para entón

Romano Prodi.

haberá moitas baixas entre os
seus ministros (Massimo D’Alema, titular de Exteriores, é o primeiro nome que caerá da lista) e,
seguramente, un novo pacto entre os diversos partidos para encontrar un mínimo común espazo onde se eviten novas crises.
A demisión de Prodi lévanos á
Italia anterior aos mandatos de
Silvio Berlusconi, cando a inestabilidade gobernamental provocada pola proliferación de partidos
causaba continuas demisións.♦

Aquí fóra

Inmigrantes en Europa
LAUDELINO PELLITERO
Non pasou tanto tempo. Tan só hai 18 anos,
que nun frío día do mes de novembro aparecía nunha praia andaluza o primeiro cadáver dunha persoa de orixe africana que pretendía cruzar o estreito nunha patera.
O fenómeno e a cifra non pararon de
medrar até perderen actualidade, para pasaren a formar parte do habitual. Nos últimos
cinco anos máis de 3.000 africanos teñen
perdido a vida no seu intento de pasar a Europa entrando por costas españolas.
A pesar dos intentos por dificultar a chegada de inmigrantes, a pesar da intensificación das medidas de control, a pesar do incremento de recursos económicos e persoais para blindar fronteiras, a pesar de todos
os pesares... no ano 2006 case 30.000 persoas chegaron ás illas Canarias en precarias
pateras ou caiúcos.
A dimensión de gran fenómeno migratorio, que ten como destino a vella Europa,
prendeu luces de alarma entre a clase política. Feitos como a consolidación dunha
franxa de voto de extrema dereita na mesma
Europa Occidental que padeceu réximes
fascistas no século pasado, a constatación
de enfrontamentos entre grupos migratorios, protestas violentas en arrabaldes marxinais do primeiro mundo nos que moran
descendentes inmigrantes... entraron a formar parte da contenda electoral e alimentan
numerosos estudos.
Factores como o nivel de formación ou
unha visión aberta e tolerante da mundo, inciden directamente no maior ou menor rexeitamento dos inmigrantes pero a maioría
das actitudes xenófobas e racistas están ligadas á percepción de ameaza que teñen os

que xa moran no país.
As verdadeiras solucións, que pretendan
Sensación máis arraigada en colectivos abordar as causas e factores que inciden na
nos que os inmigrantes concorren directa- decisión de abandonar o seu país, deben
mente como no mercado laboral, ou nas zo- conter recursos financeiros programas de
nas periféricas nas que moran inmigrantes desenvolvemento que posibiliten a coopeque non conseguen a
ración técnica ou ecointegración laboral e
nómica.
sobreviven na marxiPero, na verdade, a
o ano 2006 case 30.000 maioría dos programas
nalidade.
A resposta europea
cooperación danlles
persoas chegaron ás illas de
a este complexo fenóprioridade a medidas
meno, ten sido morna e
de reforzamento instiCanarias en precarias
desenfocada. Políticas
tucional para loitar
que se limitan a harcontra da inmigración
pateras ou caiúcos”
monizar o corpo legal
ilegal, obrigando a emmigratorio dos países
prender viaxes cada
da UE, a adopción no
vez máis arriscadas,
2002 dun plano de xescontroladas por mafias
tión coordenada das
sen escrúpulos.
fronteiras exteriores que quedara en precaNeste 2007 pode acontecer un significario tras o tratado de Amsterdam no que se tivo cambio nas política migratorias euroinsería o acordo de Schengen de 1995, aos peas durante o período da presidencia poracordos bilaterais de readmisión e expul- tuguesa da UE. Contémplase unha reunión
sión... Medidas parciais, para o consumo extraordinaria en Lisboa, á que están convipolítico interno tendentes a non sobordar o dados os países africanos dos que proveñen
limiar de tolerancia coa inmigración no seo os inmigrantes para pór en marcha mecados países europeos.
nismos de cooperación dende unha visión
Nas perspectivas financeiras 2007-2013 máis global, na que non só se aborde a
da UE, dentro do epígrafe cidadanía, liber- “bunkerización” europea, ou as necesidades
dade, seguridade e xustiza, destínanse 825 do seu mercado laboral, senón se habiliten
millóns de euros para a integración dos in- recursos e políticas que incidan nas causas
migrantes, 628 para os refuxiados, 676 para reais e os efectos para países emisores e reun fondo financiar o retorno de inmigrantes ceptores do fenómeno migratorio. Agardee 1.820 millóns para o control e vixilancia mos que Europa non frustre, de novo, os
de fronteiras exteriores.
bos propósitos.♦
Os maiores recursos van parar en polítiLAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI
cas de blindaxe de fronteiras e non en polí(www.igadi.org)
ticas de integración ou prevención.
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Colombia
en guerra
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A loita polo título e a permanencia aseguran un final con boas audiencias

Ninguén quere gañar a liga?
CÉSAR LORENZO GIL
Faltan 14 xornadas de liga no
campionato español e hai catro
equipos con grandes posibilidades de gañaren o título. Por
embaixo, oito equipos xogarán
á ruleta rusa non descenderen.
Dicía sempre o actual seleccionador español, Luis Aragonés,
que a liga sempre se decidía nas
últimas 10 xornadas. Que todo o
que pasara antes tiña unha importancia relativa. As estatísticas
danlle a razón, máis esta tempada na que ningún equipo sobrancea por arriba e todos os aspirantes parecen máis dados ao fallo
que ao acerto.
Por que tanta igualdade na
cabeza da táboa? A principal razón é a competitividade deste
campionato. Non é que, como
pasou noutrora, os equipos teñan
un poder parello senón que todos
os conxuntos se senten cualificados para gañar en calquera cam-

po e contra calquera rival. Estendeuse a síndrome Real Madrid
ao Sevilla, Valencia e sobre todo
ao Barcelona, que contara até

agora cunha aura especial que o
facía inmune a este “extra” de
motivación dos seus rivais. Por
describilo cun exemplo: o Es-

panyol o ano pasado xogou con
medo diante do Barça en Montjuïc, máis pendente de non levar
unha somanta que de facer xogo.

Ciclismo: O Karpin Galicia
brilla a alto nivel na Volta a Andalucía
A.N.T.
A Volta a Andalucía foi a segunda gran proba (dura cinco días)
para o Karpin Galicia após o
inesperado bo comezo na Volta
a Mallorca. A falta dunha proba,
o equipo galego era sexto na xeral por equipos e mantiña tres
corredores a só cinco segundos
do liderato.
A comodidade coa que o
Karpin Galicia se está a adaptar

á competición ten moito a ver
co traballo de planificación técnica. O director Álvaro Pino logrou facer converxer un equipo
de diferentes procedencias e cun
nivel de experiencia nada parello nunha escadra que pouco e
pouco vai atopando o seu lugar
e que promete grandes conquistas no futuro.
En Andalucía o Karpin Galicia demostrou aptitudes para a

competición e sitiou o liderato
desde a primeira etapa. Ao peche
da edición d’A Nosa Terra faltaba por correrse a derradeira etapa. Cos datos da cuarta etapa,
tres corredores do equipo galego
estaban a só cinco segundos do
líder, o italiano Dario Cioni. Isidro Nozal, David García e Marcos Serrano estaban moi perto do
podio, xa que o segundo na táboa, o cántabro Óscar Freire, e o

terceiro, o esloveno Tadej Valjavec, se mantiñan a catro segundos dos galegos.
Na clasificación por equipos,
o líder era o Euskatel-Euskadi,
que tiña catro segundos de vantaxe sobre o Karpin Galicia.
Quedar entre os seis primeiros
nunha competición de 15 escadras pode considerarse un chanzo máis na carreira ascendente
do debutante.♦

Este ano, o medo reverencial ao
máis forte esvaeceuse e os periquitos déronlles unha lección de
fútbol aos veciños.
Con certeza, este ano, coma
ningún outro na última década,
houbo tanta diferenza entre a
percepción do público do espectáculo que está a ver e os resultados reais. A bancada do Santiago
Bernabéu chora de rabia cada
vez que vai ver o Madrid de Fabio Capello. Os xornais contan
que o xogo é ruín, o sistema ineficaz e o aburrimento xeral, vaia,
un desastre. Pois a clasificación
dita o contrario: o Madrid está a
só catro puntos do liderato, é dicir, unha vitoria e un empate.
Obxectivamente, a súa situación
é idónea para alcanzar o título.
En Barcelona tamén se critica a Eidur Gudjohnsen por ineficaz pero o certo é que marcou
cinco goles en trece partidos que
xogou como titular. Ou fálase do
baixo rendemento de Ronaldinho ou dos medos? dun vestiario
que se sabe líder e que non ten
ningunha razón para se preocupar, polo momento.
Algo semellante pasou co Sevilla. De ser considerado o mellor equipo do mundo acabou
condenado á decepción más
grande do mundo porque os resultados non foron óptimos no
comezo do 2007.
Este ambiente crea preocupación nos equipos punteiros pero
tamén mantén unha emoción
atractiva para as televisións, que
esperan un final de campionato
con grandes audiencias. É lóxico, unha liga aberta chama máis
a xente (a audiencia futbolística
baixou en Inglaterra un 17 por
cento o ano pasado cando o
Chelsea logrou poñerse a 10
puntos dos seus perseguidores) e
failles ingresar moito máis ás
canles de pagamento por visión.
Por embaixo, as causas do
atasco son as mesmas. O Espanyol gáñalle ao Barça e logo encadea unha serie de malos resultados. O Celta vence no Bernabéu
e en Riazor e despois non dá gañado en 12 xornadas.
Os equipos pasan en catro
xornadas de estar a piques de
descender a teren opcións de Uefa. Nesa montaña rusa só parece
que hai dous vagóns aos que lles
vai custar saír do burato: o Nàstic de Tarragona e a Real Sociedad. En ambos os proxectos decidiuse prontamente substituír o
adestrador. O problema parece
que é outro: unha estrutura deportiva moi precaria para encarar
con garantías a competición,
dous modelos en crise, un por
moi novo e o outro por desgastado de máis.
Fóra deles (que aínda poden
recuperarse), os demais equipos
son unha incógnita. O Betis parece o mellor colocado para fuxir, grazas ao diñeiro gastado en
fichaxes. Pero hai outros equipos, caso do Deportivo, que non
poden descansar as forzas nin un
instante porque están nese medio
tan confuso, a un paso de Europa
e a un paso do inferno.♦

Danza e teatro
alternativo en Vigo

Comeza o ciclo
de Jazz de Pontevedra
Sen perder o pouso didáctico co que naceu,
este sábado 24 comeza en Pontevedra outra
edición de Jazz no Principal, que este ano
contará coa presenza de Juanma Barroso, os
saxofonistas vascos Jon Robles e Míkel Andueza e o contrabaixista estadounidense
Tom Warburton. A programación, centrada
nos concertos dos músicos convidados
acompañados pola orquestra do Seminario
de Jazz, desenvolverase até o 24 de marzo,
todos os sábados. Parellamente celebraranse obradoiros a cargo destes intérpretes. Os
concertos complétanse con repichocas.♦
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Tom Warburton.

Do 23 de febreiro ao 10 de marzo celébrase
en Vigo a VI edición do Festival Alternativo
de Teatro e Danza, ALT 07. Organizado pola asociación cultural Noescafé-Teatro e o
concello de Vigo, a cita deste ano quere amosar, a través dunha ampla programación, problemáticas sociais como a emigración ou a
morte en soidade nunha sociedade globalizada. Como novidade incorpora a música, coa
a actuación de Cabo San Roque, así como o
cine, cun ciclo dedicado a Bertolt Brecht.♦

Agardando a
VALLE
INCLÁN

Alberto Conde Trío

Alberto Conde
presenta Andaina
O C.C. Caixanova de Vigo acollerá o sábado 3 a presentación de Andaina, o novo traballo de Alberto Conde Trío, no que o pianista, ademais de contar con Baldo Martínez no contrabaixo e de Nirankar Khalsa na
batería, arroupouse coa voz de Maite Dono e coa guitarra flamenca de Cuchús Puimentel. Todos eles debullarán sobre o escenario os temas que compoñen este traballo que afonda na integración da música
galega, do jazz e das novas músicas, creando atmosferas abertas á espontaneidade.♦

C

oñecer o pasado, levarnos a un
tempo crucial. Eses son os dous
obxectivos da nova serie documental que emitirá en breve a
TVG, “Historias de Galicia”, dirixida por
Xosé Vega e presentada por Quico Martínez.
Grazas á colaboración de expertos, caso de
Marcial Gondar, María Xosé Galdo, Francisco Calo, Lourenzo Fernández Prieto, Henrique Monteagudo, Francisco Carballo, Miguel
Anxo Núñez Seixas, Anselmo López Carreira, Xusto Beramendi e Xoán Carmona, o

XA N C ARBALLA

programa pasearanos cada semana por un intre crucial da historia do noso país. E seguimos mergullados na historia. Baiona celebra a
súa Festa da Arribada desde o 18 de febreiro.
O venres, 23, represéntase a obra Anunciación
da Arribada e logo haberá unha proxección
dun vídeo sobre a edición da festa o ano pasado. Ao día seguinte organízase unha cea medieval. Xa o xoves, 1 de marzo, abre as portas a exposición ‘Afroamérica’. Nos días seguintes haberá moito tempo para a xolda e o
recordo da boa nova do achado das Indias.♦
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Valle Inclán en galego aínda
ten que esperar
Até 2017 non pasarán os dereitos ao dominio público
X.C.
Aínda que coa actual lei de propiedade intelectual desde o 1 de xaneiro os dereitos de autor de Valle-Inclán terían pasado a dominio
público, os seus herdeiros, segundo informa a delegación galega da
SGAE, decidiron apoiarse na lexislación de 1987 que fixaba en
oitenta anos o tempo que debía transcurrir desde o primeiro de
ano posterior á morte do autor. Daquela só en 2017 se poderá
superar a pexa que impide que o galego sexa o único idioma do
mundo que non é autorizado a contar coa obra do vilanovés.
Os días 6, 15 e 19 de xaneiro
de 1919 A Nosa Terra publicaba, co beneprácito do propio Valle-Inclán, as versións
galegas dos contos Malpocado, O medo e Un cabecilla.
Aínda hoxe non sería posíbel
conseguir versións ao noso
idioma de ningunha das súas
obras por máis que a vontade
expresada en vida polo autor
nunca deixou interdita esta
opción.
A revista Cuadrante, dirixida por Gonzalo Allegue e
publicada polos Amigos de
Valle-Inclán é desde 1999 un
punto de referencia fundamental para seguir as pegadas
galegas de Valle, e non só.
Nun estudo do subdirector,
Francisco X. Charlín Pérez,
na novena entrega, afonda na
significación daquel suceso
“continúan a ser as únicas
[traducións] que –de xeito
‘oficial’– se teñen feito da
obra do escritor galego á lin-

gua de Galicia, circunstancia
que as dota de especial singularidade. Se a isto engadimos
o feito de que estamos non ante tres traslados textuais normais, mecánicos, case rutinarios, a unha lingua estandarizada, vehículo de comunicación normalizada de ámbito
nacional ou internacional, senón diante dun caso de tradución militante a un idioma minorizado, en situación de diglosia e conflito lingüístico
con respecto, precisamente, á
lingua da que proceden os textos, os contos publicados en A
Nosa Terra cobran un grande
interés”.
O propio Charlín e Xosé
Luis Axeitos teñen publicado
diferentes traballos en Cuadrante afondando nesta cuestión, incluídos os dous momentos críticos de 1984 e
1998, cando se produciron os
intentos, primeiro de representar Divinas palabras en gale-

go, prohibido pola familia e o
segundo cando o Centro Dramático agrupa catro pezas e,
contra o criterio fundacional
do organismo público, representa catro pezas de Valle en
castellano.
Axeitos recolle as opinións
do hai poucos meses finado fillo de Valle-Inclán, Carlos, que
argumentou a súa oposición na
Voz de Galicia en abril de
1984, “mantívose inamovibel
na súa posición de principio de
que ningunha obra sería vertida
a lingua galega. Afirmou que
seu pai na casa nunca falou en
galego e que se tivese querido
que as súas obras se representasen en galego teríaas escrito
nesta lingua”.
Fala secreta
dun país misterioso
Sen afán contraditor, pero para
orientar unha controversia que
en apenas unha década perderá
todo sentido cando a obra de
Valle-Inclán pase a dominio público, paga a pena recoller un
texto que expurga Charlin tamén en Cuadrante, baixo o título A lingua galega na obra de
Valle-Inclán: denominacións e
interferencias lingüísticas.
“Lembraba Bouza Brey no
Continúa na páxina seguinte

Pero de quen é Valle?

Vallelao,
por Pepe Barro,
unha caricatura
para dous persoeiros.

GUSTAVO LUCA
Case tres cuartos de século despois da
estrea de Divinas Palabras, a crítica
mantén discrepancias de mal arreglo sobre a definición da obra que Valle Inclán
chamou primeiro traxicomedia rural e
despois esperpento. A función do Teatro
Español representaba a agonía da sociedade rural despois da longa batalla do
agrarismo (apenas outro nome da defensa da dignidade colectiva) e do terremoto da emigración.
A simple vista, Divinas Palabras é
a función da miseria e da ruindade dunha situación límite que, por mor da
densidade tráxica, pode rentear a comicidade. Así que hai unha corrente crítica que clasifica a Valle coma autor interesado na comedia humana e nos materiais que a ensarillan. Unha visión
que coida que o vilanovés limítase a
encirrar ás súas criaturas nun lameiro
para que o respectabel tire as súas propias conclusións. Tamén hai quen coida que Shakespeare non ten opinión
sobre os suxeitos das súas traxedias. A
esta visión superficial do esperpento
contribuíu o propio Valle con opinións
lacónicas e de mal xenio cando os cronistas elegantes lle pedian práctico para comprenderen o seu teatro.
Na realidade, Valle non tiña respos-

tas diante do espectáculo de tanta vioera un recurso dialectal. Non dixo, porlencia e mezquindade como lle chegaque aínda dura a discusión, se era galeba aos ollos no seu país pero non deigo rompendo a camisa do español. O
xaba de se facer preguntas. A súa honfamoso rompeolas de todas las esparadez intelectual é completa. O país no
ñas consiste nas nacionalidades perque vivira até case os
dendo as nafras contrinta anos, coma estra as divino plinto
tudante primeiro e
da Real Academia.
un futuro
colaborador despois
Nunca ao revés. Vardo seu pai nun semagas Llosa é por fin
que
xa
tarda
demais,
nario intensamente
un español con grapolítico, nacionalista
Valle será na súa terra cias limeñas. Cando
e progresista, é o inescribira La Ciudad
coma o emigrante
terese maior, senón o
y los Perros era un
principal, da súa esdelincuente costeño
que
por
fin
dá
crita dramática. O
que se burlaba do esesperpento do seu
conseguido os papeis. pañol e por aí non
País é unha traxedia
daba chegado á Acanacional e o idioma
demia.
Polo de agora
no que está escrito é
Valle fala con advén nun caiuco e
de tal violencia sinmiración de Castelao
táctica que rompe as
na véspera da estrea
bastante mareado”
costuras do español e
de Divinas Palabras
intervén na represenen 1933. Está satistación coma un elefeito cos decorados
mento dramático básico. Hai un esperdo rianxeiro para a obra. O anarquista e
pento das criaturas e outro da língua. A
carlista de Vilanova está nesa altura
crítica española buscou unha definimoito máis próximo dunha solución deción de compromiso e acordou que o
mocrática e de esquerdas para os esperespañol de Valle en Divinas Palabras e
pentos da vida. Non tiña respostas pero
nas Comedias Bárbaras e nos Retablos
si intuicións. Na altura das Comedias

‘N

Bárbaras coidaba que a luz podería vir
para a caduca Iberia da congregación
dos pobres de pedir cos aristócratas tronados, nunha idade media renovada.
Nunca Valle é tan esperpento de si mesmo como cando propón esa parida que,
así e todo, o leva cara unha solución democrática que non poderá excluir o nacionalismo.
A arte é verdadeira e falsa ao mesmo
tempo, como nos recorda Edward Bond.
Dunha parte está metida nun proceso
histórico que só se pode entender políticamente. Doutro, representa un momento histórico particular, de comprensión
universal, que é o suxeito de todas as
formas estéticas. No primeiro, a obxectividade racional, a necesaria comprensión e intelixencia dos fíos que moven a
vida por baixo da apariencia. Deseguida
a apariencia coma interpretacion errada
da experiencia e marcada polo dominio
dunha clase sobre as outras. A medida
que a historia avanza, a primeira condición, que é a que cumpre a verdadeira
función moral da arte, sopreponse á segunda. Nun futuro que xa se tarda demais, Valle será na súa terra coma o
emigrante que por fin dá conseguido os
papeis. Polo de agora ven nun caiuco e
bastante mareado.♦
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Vén da páxina anterior

ano 1966 –co gallo do
centenario do nacimento
de Valle- que cando ‘xa
mozo me achegaba, en
Madrid, por la Granja
del Henar, aquel café da
rúa de Alcalá, no patio
onde pontificaba don
Ramón, recibíame este
cun sorriso cordial que
enchía de orgullo á vista
dos contertulios os meus
vinte e poucos anos. Nun
dos espazos que no diván tiña sempre baleiros
aos seus lados, facíame
sentar para preguntarme
mil cousas de Galiza,
con tanto máis interés
canto menos coñecido
era o tema para os presentes. Gostaba de creer
ou de facer crer que éramos ambos e dous dun
país lonxano e misterioso, dotado dunha fabla
arcaica e secreta, que no
seu espírito non podían
penetrar os non iniciados
ouvintes’ e proseguía o
escritor e prehistoriador
vilagarcián lembrando
que naquel entón –corría
a metade da década dos
vinte– Valle lle fixera
sobre o seu labor literario algunhas declaracións sorprendentes: ‘tal
e como que as súas obras
de temas de Galicia as
escribía primeiramente
en galego e despois as
traducía, conservándolle
así a sintaxe”.
Certamente ainda hai
moito camiño a percorrer e moitas máis facetas que a da lingua, para
reivindicar a obra literaria de Valle. No plano
bibliográfico o traballo
máis recente é o do recoñecido especialista
Juan Antonio Hormigón,
que reuniu nun só volume o epistolario de Valle. Outros traballos de
Hormigón consiguen
afondar na biografía do
vilanovés e tamén sobre
a recepción da súa obra
na prensa. Aínda así o
propio Gonzalo Allegue
recoñece que se algunha
prensa debe aínda ser
pescudada exhaustivamente é a galega. Na revista que dirixe xa teñen
escolmado algunhas desas entrevistas que Valle
Inclán prodigou e nas
que foi deixando ver a
evolución do seu pensamento literario e político. Unha conversa con
Manuel Casás e outra
con Roberto Blanco Torres son un estímulo para os investigadores.
A ese aprofundamento tamén deberá axudar a
definitiva ubicación do
arquivo familiar de Valle-Inclán, que estaba da
man do seu fillo Carlos,
e que sen confirmación
oficial podería ir, na súa
meirande parte, legado a
unha institución con sede
en Madrid.♦

Concertos de homenaxe a José Afonso
en Guimarães e Viana
No vinte aniversario da morte do cantor portugués
A.N.T.
O 23 de febreiro cúmprense
dúas décadas desde a morte de
José Afonso. Cumprindo unha
cita anual chegan os actos de
lembranza e homenaxe a quen
consideraba indisociábel o seu
carácter de cantor co de cidadán comprometido, e que
multiplicou a súa fama ao tomarse unha súa canción –Grândola, vila morena– como seña e
himno da revolución democrática de 25 de abril de 1974.
Como ven sendo norma nestes
anos pasados Guimarães concentra o núcleo das celebracións,
cunha semana de actos, do 20 ao
24 concentrados nos diferentes
auditorios e sás de exposicións
do Centro Cultural Vila Flor.
Na liña da revindicación dos
logros comunitarios do Abril revolucionario, apresentouse o día
20 a película Continuar a viver
(Os índios da meia praia), de
Antonio da Cunha Telles, que
conta coa música do Zeca. Cunha Telles filmou a experiencia
levada a cabo despois do 25 de
abril na comunidade mariñeira
da Meia praia, en lagos. Entre
1974 e 1976 foi ensaiado un
proxecto que implicou a substitución ds casas tradicionais por
outras de pedra e tentouse formar unha cooperativa de pesca.
Xunto á exposición O que
faz falta montada por Mundo da
Canção, os días 23 e 24 celebraranse os principais actos. O primeiro día haberá un teatro-con-

X. C ARBALLA

certo, “Menino d’oiro-Vida de
José Afonso”. Na participación
reatral estarán TERB; e os grupos teatrais Coelima; Campelos
e Citânia Associação Juvenil. Na
parte musical intervirán Dino
Freitas, Zecafusão–Let the Jam
Roll, Ajaforça, Manuel Abreu,
Carlos Cunha, Academia de Música Valentim Moreira de Sá,
Luís Almeida, Amigos de Guimarães, Tun’obebes e Nicolinos.
Na xornada do sábado 24
desde as 15h30 que abrirá a
Banda Militar do Porto, sucederanse os actos. Ás 16h30 Gil Felipe representará O incorruptível
de Helder Costa. Ás 17h30 unha
mesa redonda afondará na vida
e a obra do homenaxeado coa
intervención de vellos camaradas seus, Alípio de Freitas, Má-

rio Barradas, José Mário Branco, Hélder Costa e José António
Gomes. Os actos de Guimarães
culminarán co concerto “Maio
maduro maio”, coa participación de José Mário Branco,
Amélia Mugue e João Afonso, a
poesía de Manuela de Freitas e o
grupo galego Ardentía.
Os actos están organizados
polo Círculo de Arte e Recreio,
Associação José Afonso, Associação 25 De Abril e AOficina. As
entradas están á venda nas billeteiras do Centro Cultural Vila Flor
e páxina web www.aoficina.pt.
En Viana do Castelo a cita é
o 3 de marzo ás 22 h. no Teatro
Sá de Miranda, cun espectáculo musical sobre a vida e obra
de José Afonso. Unha banda de
oito músicos (piano, dúas gui-

tarras, baixo, acordeón, saxofón, trompeta e batería) e cinco
cantores, percorrerá toda a vasta obra poética e musical de José Afonso. A banda fixo os seus
próprios arranxos, sob a dirección musical de Ricardo Pinto.
O espectáculo terá como
cantor principal a José Carlos
Barbosa, tamén ele “Zeca”. Nacido en Viana do Castelo, en
agosto de 1956, desde moi novo acompañou a evolución da
música portuguesa, particularmente dos compositores e cantores da resisténcia. Desde
sempre cantou por todo o norte
de Portugal, en diversos espazos públicos, tendo gravado e
editado en 2003, un traballo em
CD, “Sentidos Afectos”, coa
participación de João Afonso.♦
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Agasallo
inesperado
Oso e o seu dente, de Julia
San Miguel Martos e Marta
Munté Vidal, cóntanos a historia de Oso, moi dorido porque
ten un dente
tremelicando
que non lle dá
caído. Por fin
lle cae pero
acaba
desaparecendo
polo que non
pode reclamar o
seu agasallo.
Mais finalmente Oso non vai
quedar sen nada. Inclúe unha
caixiña para gardar os dentes
caídos. Edita Kalandraka.♦

Historia alegórica
dun asasino e dunha época
O perfume, un éxito editorial agora traducido
Título: O perfume. Historia dun asasino.
Autor: Patrick Süskind.
Tradución: Luís Fernández Rodríguez.
Edita: Sotelo Blanco.

Velaquí un dos poucos títulos
que foron best-seller nas derradeiras décadas do pasado século
e que o paso do tempo non cubriu cunha espesa capa de pó de
esquezo. A desacougante historia novelada en O perfume válelle ao alemán
Sünskind para O perfume
lograr un lugar é un tratado
imperecedeiro
na memoria sobre
o olor
dos lectores.
T r a t á s e e tamén
dunha historia unha novela
i n f r e c u e n t e , exemplar,
inaudita, mais unha novela
non é ese o seu sobre
único valor.
Por enriba de a creación
todo
trátase e unha
dunha historia novela
construída con social.
vagar e documentada
de
xeito exquisito. A obra recrea
moi coidadamente a Franza do
século XVIII, entre 1738 e 1767.
Velaí o segredo do seu éxito, o
traballo, a paciencia e a fe do ourive, que non desfalece deica labrar unha peza invulgar, dotada
de múltiples brillos. Xa desde os
primeiros capítulos ficaranlle
gravados ao lector —a través dos
olores— os ambientes parisinos
da época, os sórdidos ambientes
nos que viven as xentes do vulgo, pois, por moito que o aromático título semelle indicar, non
estamos ante unha novela pacega ou de esferas sociais selectas.
A narración resulta fondamente complexa e malo será
que nesa complexidade poliédrica non atope o lector algún
imán, algo que o prenda.
A historia narra a vida de Jean Baptiste Grenouille, que nace
entre os fedores dunha peixaría e
é rescatado pola xente do infanticidio que pretende cometer a
súa nai ao abandonalo. Co tempo
rematará por ser un asasino en
serie, obsesionado por acadar o
perfume máis exclusivo de todos, aquel que só posúen as féminas xusto cando deixan a
nenez para seren xa mulleres.
Grenouille é un antiheroe
paradoxal, dotado dun poder
olfactivo extraordinario, propio
dun animal. Mais xa o mesmo
nome fai sospeitar que pode ter
outra lectura, tanto Jean Baptiste como Grenouille posúen significados nada aleatorios.
Ao longo da lectura decatarémonos aínda doutros simbolismos, ás veces moi discretamente
explícitos, como o caso da infla-

Xiz de cor
Baía Edicións publica dous
novos títulos da súa colección
‘Xiz de cor’. O pirata
Metepata, de
Toño Núñez e
Xosé Tomás é
un libro pensado para os máis
pequenos feito
en verso. É rara
Makeke?, de
Magda Salgado
e Xacobe Muñiz,
lévanos a un
universo de formigas que non
ve con bos ollos a singularidade da boa de Makeke, unha
formiguiña do deserto que foi
arrastrada a outro lugar.♦

Fotograma da película baseada na novela de Patrick Süskind, a quen ollamos á dereita.

mación de bazo (órgano produtor da melancolía). Aínda que
non teñen porque estar así de encriptados, velaí os sete anos de
anacoretismo purificador na cova, tal un mesías ou un profeta,
sete anos vivindo como un animal, en delirio contínuo. Perto
xa do remate, e logo de que Grenouille lograra extraer a esencia
humana (materializada no perfume) e convertirse case nun deus,
será devorado pola xente, como
o corpo de Cristo. Para entón, o
lector non terá dúbidas do carácter alegórico da obra.
Sünskind soubo insinuar

con mestría, sen didactismos
dirixista, a súa tese novelada.
Soubo problematizar o discurso facendo que o lector se faga
preguntas inquedantes. Velaí
por exemplo o feito de que os
amos de Grenouille morran
(agás un) despois de que el os
deixe, velaí por exemplo que
na primeira parte beiree a picaresca (non coñece os pais, serve a varios amos, sae adiante
polos seus propios medios), e
que na segunda o anacoretismo
fará que se achegue á novela
metafísica, porén, a novela negra ou detectivesca, que seme-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

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

2. TRES SEGUNDOS DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.
3. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

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

4. PALABRAS CONTADAS.
Camilo Franco.
Xerais.

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

5. LOIS E HELENA

4. ESTE CAMIÑO

BUSCÁNDOSE UN DÍA
DE TORMENTA.

Manuel Veiga.
Galaxia.

QUE FIXEMOS XUNTOS.

Antía Cal.
Galaxia.
5. FEISMO? DESTRUÍR UN PAÍS.
Varios autores.
Difusora.

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

Unha princesa
enmeigada
lla indicarse na segunda parte
do título, nunca chegará.
O perfume é máis que un tratado do olor, sen deixar de selo.
É máis que unha novela exemplar e que unha novela sobre a
creación. É máis, en definitiva,
que unha novela social. A presentación realista e crítica da sociedade (de París e de provincias) e da mentalidade do XVIII
é outro dos seus eixos atraentes.
Aí están a hipocresía, a sociedade piramidal deshumanizada, de
burgueses sen escrúpulos, de nobres que viven nun idealismo delirante e alleador, onde as xentes
do vulgo pasan os días nunha orxía de miseria fedorenta.
Formalmente, non se poden
deixar de comentar certos aspectos técnicos. A versatilidade estilística é máis fácil de ver na primeira metade, esa capacidade do
narrador para adaptarse ao idolecto das personaxes (coas que
tamén dialoga), a habilidade coa
que incorpora ao seu discurso as
diferentes voces, o mesmo feito
de interpretalas para que o lector
reaccione á vista do que está lendo, inclusive algún experimentalismo, todo isto provoca os momentos álxidos da obra. Non é
que, na segunda parte, se perdan
estas calidades, mais, nesa altura, o narrador considera que o
lector debe estar abondo metido
na historia (como así é) e adícase a sacala adiante.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Dúas formigas camiñan polo
bosque cando de socato
descobren unha xirafa.
Sorprendidos, deciden
merendar e é
nese momento cando
escoitan unha
voz que se
queixa dentro
dunha pedra.
Resulta ser unha princesa enmeigada.
Xacobe Fernández Serrano conta unha fábula
n’A pedra e as formigas, que
agora aparece na colección
‘Merlín’ de Xerais.♦

Nin tan bo
nin tan malo
John Birningham cóntanos en
Eduardo. O neno máis terrible
do mundo a historia dun
cativo que
de tanto recibir malas
palabras
volveuse
ruín, o máis
ruín de
todos. Mais
un día
alguén que o
ve facendo
unha trastada
pensa que en realidade está facendo o ben e todo cambia.
Pouco e pouco, Eduardo vai
converterse no neno máis bo
do mundo. Edita Factoría K.♦
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ADE Teatro
Nº 112. Outubro 06. Prezo 8 euros.
Dirixe: Juan Antonio Hormigón.
Edita: Asociación de Directores de Escena
de España.

Adicoulle un número
monográfico á situación do teatro en Galiza. Laura
Zubiarrain, Manuel F. Vieites,
Juan Antonio Hormigón, Laura Tato,
Mar Montenegro,
Norma
Rodríguez,
Iolanda
Ogando,
Afonso Becerra, Dolores
Vilavedra,
Anxo
Abuín, Ánxeles Cuña, Eduardo Alonso, Roberto Pascual,
Xosé Rabón, Gustavo Pernas,
Carlos Paulo Martínez
Pereiro, Isaac Ferreira,
Manuel Lourenzo, Héitor Pose, Celestino Poza, Xúlio
Lago e moitos outros analizan
a situación da arte dramática
no noso país.♦

Público
Nº 2. Xaneiro-xuño 07.
Edita: Centro Galego de Arte Contemporánea.

As exposicións das que se fala
neste número son ‘Contos
dixitais’; ‘Rexistro e hábitos.
Máquina de tempo/Imaxes de
espazo’, ‘Mapas, cosmogonías
e puntos de referencia’; ‘Saír
a’;
‘Debuxo por
diante’;
‘Ignacio
Pardo’;
‘Arquitectura
contemporánea
en
Galicia’;
‘Xavier
Toubes’ e ‘Chip Lord:
monocanais 1981-2004.
Ademais haberá ciclos
de cinema, performances e
outras actuacións.♦

Galicien Magazin
Nº 18. Novembro 06.
Dirixe: Dieter Kremer.
Edita: Universidade de Trier.

Ramón Lorenzo, Xaime
Santoro, Luís Fernández e
Heidi Kühn-Bode falan
desde os seus propios puntos
de vista das relacións entre
Galiza e Alemaña.
Tamén se dá conta da
homenaxe que
se lle rendeu
a Lois Tobío.
Os lectores
de galego das
universidades
de Heidelberg
(Paula
Bouzas), Trier
(Iago Raposo)
e Tübingen
(Aitor Rivas).
Publícanse poemas de Celso
Emilio Ferreiro, Xohana
Torres, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Uxío Novoneyra e
Marga do Val.♦

O centenario de Goldoni
pasa desapercibido
A súa obra foi representada
en numerosas ocasións na escena galega
Un dos paradigmas que George
Steiner considera fundacionais
na súa persoal idea de Europa é
a identificación coas rúas e prazas bautizadas co nome de escritores, artistas, músicos, científicos e estadistas. Atopar os
nomes de Leonardo, Victor Hugo, Camões ou Beethoven nas
vías polas que transitan as vidas
dos europeos eríxese para el
nunha fonte de
gozo que pro- Mencionar
porciona o al- a commedia
borozado pracer de “follear dell’arte
un pasado pre- cando se
sente”. Isto, fala de
por suposto, Goldoni
non é máis ca converteuse
unha fermosí- nun tópico
sima maneira que
de
expresar
que o peso da subliña as
memoria cons- excepcionais
titúe unha das innovacións
características formais
fundamentais do traballo
do que consi- deste autor.
deramos a cultura occidental. E, sen dúbida, a máis ou menos recente
paixón por celebrar centenarios
e outras efemérides relacionadas co nacemento ou a morte
daqueles persoeiros debe ser incluída no mesmo capítulo.
Porén, existe unha enorme
diferenza entre a transcendencia
que adquiren unhas conmemoracións e outras. Non temos
máis que comparar a repercusión pública que tiveron o “ano
Schiller” (2005) e o “ano Mozart” (2006), para nos decatar de
que –deixando á parte as inevitábeis razóns comerciais ou de
simple tráfico de vaidades institucionais de moitas destas cerimonias– existen elementos que,
de xeito relativamente velado,
inflúen na recepción que concedemos aos grandes autores.
Hai apenas un mes, un artigo
nun xornal británico facía públicas as conclusións dunha enquisa levada a cabo en cinco estados da Unión Europea que confirmaba o que máis ou menos todo o mundo sabe aínda que poucos se atrevan a formulalo en
voz alta: que a cuestión nacional
afecta tamén á valoración das
grandes figuras da cultura, de
xeito que son os próceres patrios
os que ateigan preferentemente
as listaxes de predileccións creativas. Así, ao descubriren que
Turner non é tan ben coñecido
alén das súas fronteiras coma no
seu país, os ingleses sorpréndese
tanto coma os alemáns ao se
confrontaren co feito de que
poucos italianos –e sempre entre

Monumento a Goldoni en Venecia.

os considerados “consumidores
habituais de cultura”, segundo
as autoras do artigo– dan citado
o título de tres obras de Schiller.
A xusta apreciación deste
feito xa é argumento abondo
para reflexionarmos sobre as
inxentes dificultades que deben
encarar as preciosas utopías
europeístas que percorreron a
historia da nosa cultura, dende
o ideal da nobilitas literaria
dos humanistas até a “célula de
universalidade” da Xeración
Nós, pasando pola Weltliterature de Goethe. Pero hai aínda
un sarcasmo meirande no artigo mencionado: as dúas autoras poñen como exemplo deste
chauvinismo cultural, deste
descoñecemento mutuo, a case
nula trascendencia que está a
ter fóra de Italia o bicentenario
do nacemento de Goldoni…
cando, en realidade, é o tricentenario deste acontecemento o
que se festexa o 27 de febreiro.

Carlo Goldoni, afortunadamente, non é un completo descoñecido entre nós e son múltiplas as versións das súas obras
que os espectadores galegos de
hoxe puidemos contemplar,
dende a montaxe de A pousadeira que dirixira Xan Cejudo para
o CDG a finais da década dos
oitenta até a montaxe de Servidor de dous amos que o Teatro
Galileo puxo en escena recentemente. Por iso somos conscientes da envergadura e relevancia
do seu labor cando, seguindo o
brillante ronsel de Molière, cicelou aquela xoia en bruto que era
a commedia dell’arte para inserila dentro dun molde máis rigoroso que permitise converter o
puro divertimento en comentario social consciente. Superaría
os límites deste pequeno recordatorio da figura de Goldoni elaborar un balanzo de todo o que
significou a aparición das súas
comedias na paisaxe literaria do

século XVIII, da irregular acollida que tiveron na súa Venecia
natal e das desputas que suscitaron cos partidarios dunha comedia máis tradicional –nomeadamente co seu rival Carlo Gozzi. Pero non resulta ocioso apuntar esta faceta de introdutor dunha determinada caste de crítica
da sociedade, até certo punto
política, nos escenarios.
En certo sentido, mencionar
a commedia dell’arte cando se
fala de Goldoni converteuse
nun tópico que subliña as excepcionais innovacións formais
do traballo deste autor. Mais talvez sería preciso destacar con
máis ímpeto a formidábel vixencia que esta renovación implica, porque as súas obras son,
a un tempo, testemuñas e síntomas do comezo da modernidade. Goldoni é o notario do xa
inevitábel declinio da aristocracia como clase social dominante e os valores exaltados nas súas divertidas tramas –o diálogo,
a razón, o humanismo, a igualdade, a fraternidade– son os valores morais e civís que axiña a
Revolución Francesa había
transformar no motor da Historia. O tratamento que lles dispensa ao clero e aos asuntos sexuais
engádelle a este carácter critico
unha irreverencia –como ben
soubo ver Cándido Pazó en
Commedia, a lúcida homenaxe
que lle brindou hai uns anos–
que o converte nun auténtico
avanzado da arela de emancipación. Quizais o mellor indicio
deste carácter precursor de Goldoni se atope na súa concepción
da lingua como alicerce de cultura, na busca de todos os rexistros
expresivos que lle permitían pulverizar tabúes e que o levaron a
recuperar o denigrado “dialecto”
veneciano nunha audaz reivindicación da diversidade.
Goldoni, deostado no seu
país por mor da súa ousadía, fuxiu a Francia onde acabou traballando para a corte real que a
Revolución defenestraría. Máis
un paradoxo dos que nos lembran as innúmeras tensións das
que está composta a memoria
desa Europa poboada de evocacións iluminadoras. Non podemos demandar a volta de Goldoni porque, de certo, nunca
marchou. Mais si deberiamos
esixir o dereito a poder seguir
imaxinando o pasado para cuestionar a banal redución de nós
mesmos á prefabricada actualidade que pretende impoñerse
como alternativa única. Seguir
o rastro da saia da Mirandolina
pode ser un bo comezo.♦
MANUEL XESTOSO
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Como transmitir o legado da resistencia
O veterano trotskista Daniel Bensaïd,
reflexiona sobre o pensamento crítico actual
Título: Resistencias. Ensayo de topología

general.
Autor: Daniel Bensaïd.
Edita: El Viejo Topo, 2006.

Daniel Bensaïd pertenceu, ao
parecer desde o intre do nacemento, ao Partido Comunista
francés. Fillo
dun xudeo poNeste
bre de Orán,
que antes de ensaio
rexentar un Bensaïd
bistrot en Tou- segue as
louse fora bo- pegadas
xeador, e da fi- da famosa
lla dun trapei- toupeira,
ro proscrito da
figura
Comuna, seica
choraba con só emblemátiescoitar o no- ca da
me de Marx. revolución
En Toulouse, a e do seu
súa infancia camiñar
foi anainada soterraño.
polos relatos
De galería
dos republicanos españois a cráteres,
que animaban “prosegue
o bar dos seus o seu
pais, e dos re- teimudo
sistentes con- excavatra o invasor mento”.
nazi. Despois,
renegou
do
Partido para ser –aínda o é–
membro da dirección da IV Internacional. Hoxendía di acudir o local da LCR para compartir a súa experiencia práctica cos outros militantes, por
exemplo, os do servizo de orde, do que foi un dos xefes
máis bravos, mais tamén para
realizar, oralmente, o que é hoxe a súa obsesión existencial: a
herdanza e a súa transmisión.
En Resistencias. Ensaio de
topología general pon o problema “da herdanza sen propietario nin modo de emprego”. Neste ensaio Bensaïd segue as pegadas da famosa toupeira “shakespearo-hegeliana”
promovida por Marx, figura

emblemática da revolución e
do seu camiñar soterraño. De
galería a cráteres, “esta vella
amiga de ollar fatigado prosegue o seu teimudo excavamento” para preparar novas erupcións. Xoana de Arco (sic),
Saint-Just, Blanqui e Trotski,
eis os grandes nomes epónimos
desta tradición revolucionaria
que abandeira a “profunda dialéctica do desastre e da esperanza” para rexeitar o mundo
tal como é.
Non obstante, non se contenta con apelar a unha renovación do pensamento en ruptura
coa “eternidade mercantil”.
Avisa contra os malabaristas e
os falsos profetas, contra aqueles cuxo discurso “teolóxicopolítico” rexeita a cuestión social co único fin de evitar a
Historia no que ten de conflitiva e mesmo de aleatoria. Analizando, por exemplo, o “miragre do acontecemento” en Badiou, mostra como o puro voluntarismo filosófico desemboca nun impasse práctico, “nunha política imaxinaria, en levitación”. Ou achegándose a Derrida, repróchalle que “a partir
da problematicidade recoñecida do concepto de loita de clases, sería coherente traballala
no canto de deixala en decrúa a
piques de parecer que é
abandonado (o concepto de
clase e de loita de clases)”. Ou
cando di que tanto en Negri como en Badiou, ao reivindicar o
primeiro a “alegria contaxiosa
de San Francisco de Asis” e “a
austera esixencia” de San Pablo o segundo, nos dous casos
“unha politica revolucionaria
dificil de encontrar tende a se
transformar nunha estraña mística sen transcendencia”. Sobretodo, Bensaïd tenta tomar as
medidas do que foi o gran desastre staliniano, do que nada
quedou, e cuxo último fulgor
intelectual foi a figura de Alt-

Daniel Bensaïd.

husser, a quen reprocha a súa
lectura de Marx, que expulsa a
política e a democracia (ao
igual que Badiou) do pensamento marxiano.
Cando a finais do século
pasado “sufrimos o peso das
derrotas e os golpes acumulados, asestados non soamente
polo inimigo principal, senón
polo que equivocadamente coidáramos secundario”, quedou
aínda a resistencia. Resistencia
que, segundo François Proust,
non se exerce “en nome dalgunha potencia calquera que
sexa, a nome de Deus ou do
pai, do pobo ou do proletariado. A resistencia non é un mandamento, unha asignación, un-

ha designación a algunha misión sublime. Unha situación
insoportábel, unha inxustiza
intolerábel provocaa”.
Orabén, a resistencia debe
ter un fin, senón corre “o risco
de tornarse estética ou retórica”, conformándose “con ratificar o debilitamento da espera
e a anemia dos proxectos”. De
aí que, como dicía Debord, se
corre o perigo de “contentarnos
con desexar o que se encontra,
faltos de encontrar o que se desexa”. O perigo seria crer que
de nada serve cambiar a vida
individual porque non se pode
cambiar a vida de todos. É tempo de procurar novas razóns
para resistir resistindo. E para

Bensaïd a nova razón é a razón
mesiánica. “A razón mesiánica
busca o advento dos posíbeis, o
soño utópico busca escapar á
orde chumbiza das cousas”. Un
mesianismo que vén dos herexes xudeus, e que no século
XX atopa os seus máximos expoñentes en Benjamin, Bloch,
Scholem... Un mesianismo xudeo do que, talvez, o propio
Marx era debedor.
Como escribia o poeta surrealista portugués António José Forte, aindo hoxe podemos
escoitar “o canto da velha toupeira audivel nos intervalos do
terror”.♦
X.G.G.

A cerimonia e a palabra espontánea
en honra de Lorca
Título: Homenaxe dos poetas galegos a Fe-

derico García Lorca contra a súa morte.
Autor: Varios.
Edita: Pen-Clube Galicia.

F. García Lorca visto por Aguijarro.

Publicado polo Pen-Clube Galicia, Homenaxe dos poetas galegos a Federico García Lorca
contra a súa morte recolle un
feixe de poemas e prosas póeticas de moi variado interese:
desde a voz que, rutinaria e

uniforme, a ficar no lamento ritual, non é quen de esbozar un
ton persoal, até o poeta que
aborda o envite con máis ou
menos oficio ou fortuna.
Algúns poemas, afastados
da interxeción e da fórmula,
emotivos e sobrios, amosan o
ritmo e o son, a intuición –María do Cebreiro–, o perfil da ausencia, a soidade –Xavier Frías
Conde–, o tremor da distancia,

a turbación –Luís González Tosar–, a evocadora crónica dos
derradeiros instantes –Xulio L.
Valcárcel–, o rumor da derrota,
o desacougo e a ferida –Daniel
Salgado–, a imaxe da desolación, o silencio espido –Marifé
Santiago Bolaños–, a paisaxe e
a melancolía, a figura ausente
–Xosé Vázquez Pintor–, a memoria e a dor.
Así, nesta edición de Xesús

Alonso Montero, prologada
por Luís González Tosar, conviven a cerimonia e a intuición,
a tensión e a rutina e, por veces, agroman a sensación e a
soidade, a dor e a distancia e,
ao lado da denuncia airada e
enfática, asoma a palabra espontánea, a imaxe íntima e a
forma fecunda.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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A feitura de Bs. As. semella
un alarde porque nos créditos aparece vostede practicamente en solitario.
Por unha banda son os medios técnicos os que o permiten
e por outro o xénero no que me
inscribo, e tamén sobre o que
escribo, é o cine experimental,
que sempre foi moi artesanal e
individual. Mudou co tempo
pois antes traballaban con celuloide e tiñan que recorrer a laboratorios. O cine experimental implica que a película sexa
concibida como creación artística persoal na que o individuo
o fai todo. Os medios de hoxe
permiten traballar en solitario.
Bs. As. (Bos Aires) é cine
experimental pero tamén ten
algo do xénero documental?
Os festivais aos que está indo son de documentais, porque
esa é unha porta de entrada para
unha certa comercialización,
aínda que non é o que de principio procuro. En Bs. As. hai unha
mistura de experimental, con
tratamento formal radical. Ao
introducir dúas voces narradores a historia que contan imponse moito ao resto da película.
Xogo a dúas bandas aínda que,
como sempre sucede, a historia
acaba impóndose e os espectadores rematan por preguntarse
polo que se está a contar ou polo que suxire a miña historia familiar da emigración que está
de fondo. Ese é o reparo que lle
poño á ficción, que a narración
sempre se acaba impondo á
construción formal da película.
O cine experimental pide
un espectador diferente do que
vai ver cine de ficción. Non é un
cine de masas, precisamente.
Non, pero Bs. As. está gostando bastante a pesar dese carácter experimental. Non é o
lóxico entrar en circuítos comerciais pero toda a difusión
que teña será benvida.
Que supón traballar fóra
das necesidades da industria?
Unha gran ventaxa que hai
que aproveitar, porque hoxe podes facer obras marabillosas só
cunha cámara de vídeo e un ordenador. Esa é a demostración
de que a calidade dunha película non está en relación cos cartos que custe. Por iso estou contento que fose aceptada en todos os festivais aos que a mandei, fose na sección oficial ou
nas paralelas. Iso demostra que
non fai falta unha industria detrás para facer unha obra de arte, se é que fas cine como creación artística, que é un pouco a
eiva que lle vexo ao cinema galego, que parece sempre enfocado á industria e ás subvencións. Hai xente con moito criterio estético e artístico que bota anos á procura de subvencións ou á procura dunha produtora. Se tes ansias de facer cine os medios técnicos hoxe
axudan moito a sacalos adiante.
Aquela escola Dogma ten
unha certa conexión con ese
concepto?
Era un pouco sairse unha
miga da industria, de facer un
cinema máis humilde, sen tanta
aparataxe. Ás veces hai curtas
cuns créditos que duran máis
que a propia película, Dogma

Alberte Pagán
‘No cine non é imprescindíbel
a industria para facer unha obra de arte’
XAN CARBALLA

Crítico, teórico da imaxe con afán didáctico e de divulgación son algunhas das
pegadas do labor do cineasta Alberte Pagán (O Carballiño, 1965) que ten xa
tres películas de diferente duración estreadas Como foi o conto, Conversas en
Zapatera, Os Waslala e agora Bs. As. (Bos Aires) que está sendo moi ben recibida nos festivais nos que participou. Tamén podemos seguilo a través de
tres libros: Introdución aos clásicos do cinema experimental (CGAICGAC, 1999); Imaxes do soño en liberdade. O cinema de Eugenio Granell
(2003) ou A voz do trebón. Unha aproximación a Finnegan’s Wake (Laiovento).

X. C ARBALLA

era unha cámara, luz natural e
actores e actrices. Os medios de
produción non teñen que ver
coa complexidade do resultado.
Películas con enormes medios
son ao final moi simples. Bs. As.
a pesar da apariencia de sinxeleza ten elaboración formal e
unha película recente que foi
aos cines, como O gran silencio, ten detrás todo o que supón
o grande cine, aínda que a historia que conta é a cotidianidade
dunha comunidade de monxes

de clausura sen apenas diálogos.
Dicía que en Bs. As. a historia imponse á ficción, que é
o que se conta?
Hai un discurso narrativo
que apareceu despois das imaxes. A película fíxose entre
1999 e 2006, con imaxes gravadas hai sete anos. A intención inicial era diferente, só
con planos das rúas e as xentes,
sen máis, até engadirlle un comentario político con algunha
voz que falase da situación da

Arxentina. Pero que a emigración acabase tomando o corpo
central foi produto da casualidade. Contactei cunha miña
curmá arxentina e o intercambio de correos foi o que mudou
o rumbo. Ao principio había só
unha reflexión formal, experimental, sobre a cidade e a historia da Arxentina.
No proceso de traballo hai
unha planificación previa?
Non sempre. Cada unha segue un camiño. Como foi o con-

to era unha improvisación, porque nin pensado tiña acender a
cámara e de súpeto apareceu a
señora protagonista contando o
seu conto e púxenme a gravar. E
só despois lle puxen un marco,
cunha imaxe de comezo e outra
de final e uns créditos. Agora
estou cun proceso máis convencional, buscando material para
traballar unha idea previa. Bs.
As. surxiu a partir das moitas
horas que teño gravadas. É como coas notas dun escritor que
se acumulan até que ás veces
dan algo de sí. Bs As. surxiu como tal no ordenador durante o
proceso de montaxe.
Vostede fai tamén ensaio
teórico sobre o audiovisual,
como ve o momento do audiovisual galego? Porque temos formación, temos unha
televisión propia, e parece
que se quer percorrer só camiños xa estandarizados.
Hai moito mimetismo do
produto comercial ao uso, pero
non podo opinar moito porque
é un mundo que descoñezo. Na
literatura e na pintura a experimentación está integrada e vás
á libraría ou o museo e tópaste
con ela. Pero a experimentación existe desde que empezou
o cine e non é doado acceder a
ela. Bs. As. móvese en circuítos
menos habituais, proxectouse
no CGAI, que é unha sorte que
contemos con el e no Cine Clube Compostela, pero nada máis.
A imaxe, fotografía e video, entrou case como marca
de referencia da arte contemporánea. Hai moita impostura e desexo de estar á moda
máis que oficio?
Supoño que tanta como en
calquer outro campo. É certo que
moitos artistas utilizan o video e
moito do que se ve é probe. Pero
tamén hai cousas que lle dan mil
voltas ao cine comercial que se
proxecta nas salas. De feito no
ámbito do cinema experimental
hai pezas que no seu día supuxeron un salto adiante e que non foron realizadas por cineastas, fosen escultores ou pintores, que
viron no cine un modo de expresión. De Andy Warhol ao canadiano Michael Snow, que é un
punteiro do denominado cinema
estrutural.
A dixitalización da imaxe
é relativamente recente en
canto ao seu acceso masivo.
Estamos aínda nun período
de decantación, no que hai
máis ruído que resultados?
É un problema de ignorancia da propia historia do cinema
porque en todo o que foi o boom do video-arte, videoclips e a
publicidade na tv, que é onde
hai máis manipulación formal
da imaxe, non inventaron nada
novo e case todo está feito desde os anos 20 e 30 do século pasado. A xente pensa que descubre un Mediterráneo que xa está moi navegado. É unha cuestión de ignorancia porque se
descoñecía todo o canon do cinema non comercial. Dun tempo para acá xa hai máis literatura sobre o tema e hoxe coa internet podes acceder a moita
máis información. Hai que ver
moito para poder experimentar
e ofrecer perspectivas novas.♦
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O touro de Bendilló
Laio polo antroido de tempos idos
XOSÉ P. MONDELO
En tempos celebrábase en Bendilló un antroido moi singular,
e velaí as imaxes que non menten. Un antroido que cumpría
todos os rituais propios desa
celebración. Non nos sería doado imaxinar todo o potencial
lúdico desta festa no mundo rural de non contarmos co testemuño oral das persoas de máis
idade ou de evidencias gráficas
como estas vellas fotografías.
Este lugar do concello de
Quiroga, deitado na aba da montaña, a medio camiño entre o Sil
e a serra alta, collendo cara a
Montefurado, é a capital galega
do aceite e o berce da lendaria
gaiteira Felisa Vidal Nogueira,
que tantos corazóns ten aledado
polos campos de festa da Galicia
do primeiro terzo do pasado século. Como outras aldeas do país, este universo harmónico -rico
e pleno malia súa humildadedeu en esmorecer paseniñamente até ficar no silencio. E neste
silencio dos nosos lugares foi
afogando tamén a festa: aquel
antroido de Bendilló, aquela festa do San Xoán das Farrapas.
Só neste universo autónomo
e rural é posíbel entender o auténtico sentido do antroido, unha
festa na que todos se confundían
e participaban, nun tempo e nun
espazo con regras de seu e por
todos acatadas. O touro e o toureiro eran os personaxes centrais
deste antroido, os máis temidos e
agardados. Canto medo non teñen pasado os rapaciños da aldea
en vendo baixar o touro desde o
cimo até o fondo do lugar, a topar en cantos se lles poñían diante! Canto rebumbio na aldea! O
touro, os cornos do touro! Como
noutros antroidos de Galicia e do
mundo adiante, a presenza dun
animal a escorrentar as xentes.
Así, no veciño concello de Brollón, a ferocidade do oso de Salcedo e dos seus acompañantes,
baixando da serra para atrapar
nas súas poutas a concorrencia e
perseguila incansábel polos rueiros. E o touro de Manzaneda ou
a morena de Laza.
O feito diferencial do antroido de Bendilló é que canda
o touro aparece a figura do toureiro (quizais nunha simbiose
de elementos ancestrais con outros propios da tauromaquia). O
touro feito cun armazón de madeira, recuberto dunha saba de
cores, do que sobresaían os cornos máis feros e picudos, e do
que termaba un mozo forte e
habelencioso. Ao seu carón o
toureiro, ámbolos dous de camisa e calzas brancas e fitas de
cores, a turrar dos miróns e dos
nenos, sempre con coidado de
non magoalos, mais si de lles
meter o susto no corpo.
Era o martes de Antroido
cando estes dous personaxes corrían a aldea toda, de arriba a
abaixo, sen descanso. O día
grande da festa: o día da gran

Arriba, touro e toureiro
en acción; abaixo,
carautas e entroidos;
á esquerda, participantes
no entroido, músicos e
carro incluídos.

mecada, dos disfraces máis ocorrentes, da pampóniga -unha esvelta figura que chegaba aos tellados das casas- das carrozas
sobre os carros de bois e do baile na aira, as portas das adegas
sempre abertas. Unha festa á
que non faltaban os mellores
grupos de música daquel tempo,
na que tantos anos teñen tocado
os Celtas, os Trintas e Os Trabazos, cando non se botaba man
dos numerosos músicos do pobo nos días menores, pois sempre houbo unha gaita, un bombo
ou un requinto nas casas.
Ese día ceibaban as cabalarías polas hortas, entre a cebada
dos veciños, a outro marchábanlle co pote ou cun xamón...e
así as trangalladas máis inocentes, sen que ninguén se anoxase. Nenos, vellos, rapaces, mulleriñas, xentes da contorna, todos a partícipar destes días de

ledicia liberadora. O carnaval
non ten dono, é do pobo.
O martes era o estourido final dun tempo que comezara co
domingo fareleiro, mozos e mozas a se enzoufaren as caras de
fariña ou cinsa, as mans ben molladas na feluxe do forno. Batallas de mulleres e homes nas que
tamén se usaban os tascos do liño como arma: queimábase o refugallo do liño e botábanse ardendo á cabeza ou entre as pernas... se se podía. Un enredo que
se mantiña ao longo de todo tempo do antroido, cunha carga sensual que tamén estaba moi presente nas celebracións do xoves
de compadres e de comadres.
Este día os rapaces facían as
comadres, unhas bonequiñas de
esquelete de palla e recubertas
de papel de cores, a cada cal
máis bonita, que espetaban en
longos rascallos, saíndo en pro-

cesión pola aldea, un pasarrúas
con banda e todo (as mozas desde os corredores a tratar de alcanzar as comadres). Ían cos fachóns e coas comadres e queimábanas, as rapazas atrás deles
tentando que non as queimasen.
Tratábase dun novo combate
cheo de colorismo e sensualidade, unha loita por lucir a comadre máis bonita e non deixarse
dobregar polo outro sexo. O xoves de compadres eran elas as
que tiñan que agudizar o seu poderío: facer o compadre máis
lucido e non deixarse vencer,
conseguiren que o boneco ardese entre as chamas.
O carnaval era de todos,
novos e vellos. Daquela había
moita necesidade, mais tamén
moita ledicia. Cada un divertiase como mellor podía. Mais este tempo acabou. Despois da
guerra non se puido celebrar

moito o antroido: xa non deixaba o goberno.
Así e todo, os de Bendilló
sempre foron amigos da festa e
seguiron a correr o antroido até
ben anos despois. Uns anos, contra os cincuenta, nos que a mocidade deu en marchar polo mundo adiante, como antes fixeran
tantos, e as casas foron pechando
e non houbo máis música nin
volveu a amosar o touro os seus
cornos prateados. Todo se volveu soidade e pranto e non había
gana ningunha de trangallada.
Só de laiarse de tanta falsa antroidada como asolaba a patria.
E de lembrar no silencio da memoria, e desde a distancia, aqueloutro tempo feliz e popular na
Galicia amada. Ai, aquela festa
das Farrapas e aquel antroido de
Bendilló, aos que acudían os veciños todos da redonda, desde
Vilaester a Chao da Casa!♦

Murado familiar
M. BARROS

Antonio Murado expón na sede compostelá da Fundación Caixa Galiza a súa obra máis recente na mostra AM
34x24 Vol.1. Até o 7 de abril poderá verse en Compostela a obra do mesmo nome, un políptico de máis de cen obras,
adquirido pola fundación, no que o artista retrata o seu entorno familiar e transita polos recordos da súa infancia.

M áis dun centenar de óleos d an forma a unha d as obras máis persoais e
intimistas do cre a dor Antonio Murado, A M 3 4x2 4 Vol.1 . A dquirid a pola
Fund ación C aixa G alicia tras ser exhibid a con anteriorid a de no Museo
Provincial de Lugo, o políptico permanecerá exposto na sede compostelá
d a fund ación como pe z a central d a
mostra homónima . O proxecto expositivo complétase cunh a serie de
obras doa d as polo artista á fund ación e cos textos escritos polo seu irmán, o periodista e guionista de cine
e televisión Miguel Anxo Mura do.
A pesar do número de c a dros,
A M 3 4x2 4 Vol. 1 trátase dunha obra
únic a na que o artista incide na cues-

tión perso al a xeito de di ario visual
do tra b allo que o pintor lucense vén
re ali z ando. Preséntase a dema is como un percorrido vital pola memori a
d a infanci a e d a súa famili a . Así, a o
tempo que revisa as series nas que
tra b allou até o momento, introduce

retratos famili ares como os dos seus
p a is ou do seu irmán Miguel Anxo.
Eng a d e p a isa xes, ilustra cións d e
grava dos medieva is, do te atro ou d a
arte oriental.
M á is preocup a do polo aspecto
narrativo que polo forma l, como foi

constante no seu tra b a llo anterior,
as obras que a gora se presentan
son unha mestura do a bstra cto e do
figurativo. Segundo o artista “o tema é a bstra cto e o tratamento figurativo, no sentido de que non ha i representa ción dunha re a lid a de, se-
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nón a re a li z a ción dunha re a lid a de”.
Primeira promoción de licenciados en Belas Artes pola Universid a de
de Salamanca , Antonio Mura do puxo
en marcha na déca d a dos oitenta en
Lugo, a súa cid a de natal, o proxecto
Zú, un grupo de artistas e g alería de
arte que dirixía os seus esforzos á
procura de novos xeitos de entender
a arte. Deste xeito come z a unha carreira na que destaca a busca d a innovación en ca d a novo proxecto. A o
redor de 1 9 9 0 come z a a re aliz ar
obras de gran formato na que mestura o p aixasismo coa figuración, pero
nunha liña que o conduce ca d a ve z
máis a a bstracción. Desde o ano
1 9 9 7 vive e tra b alla en N ova York.♦
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ANT_ART
52 semanas dunha aventura artística na prensa
XOSÉ M. BUXÁN BRAN
Ant_art fai alusión aos acrósticos
do nome do semanario A Nosa
Terra e ao termo arte, mais xogando en ambos casos con esa
maridaxe de dúas palabras de
tres letras nas que só muda o “n”
polo “r”. E o cursor do computador
ás veces lía ese “ant” como unha
palabra inglesa e, daquela, o programa informático anotaba a súa
traducción: “formiga”. E o certo é
que houbo moito de traballo laborioso e calado, de seguimento
permanente para concitar nestas
páxinas a un número tan grande
de artistas e conseguir que nin
unha soa semana fallásemos a
esta cita cos lectores/as. Houbo
ademais certo “formigueo” continuado cada vez que aparecía na
caixa do correo electrónico unha
das colaboracións, de modo que
supoñían sempre unha sorpresa
e unha arela. Todos os traballos
expostos eran herdeiros dese espírito do Mail Art porque aquí tamén tiveron como única canle de
transporte o e-mail e aí agardaban (por rigorosa orde de chegada) a súa vez para seren enviados (outra volta máis por e-mail) a
Xoselo Taboada, o deseñador do
xornal, que os encaixaba nas dúas caixas que el mesmo ideara.
Dúas caixas, por certo, para que
cada artista contase con dúas posibilidades: ou un díptico secuencia ou unha soa peza que abranguese todo o espazo e porque
nun futuro catálogo compilador 2
planas sería o mínimo adicado
para cada artista.
E porque se atopaban nese
ángulo inferior esquerdo e dereito, ángulo escuro do encontro das
dúas follas do xornal? Estaban na
zona inferior por unha cuestión de
equilibrio da maqueta das páxinas do xornal e porque así o propio catálogo compilador repetía
con máis exactitude as dúas planas reproducidas n’A Nosa Terra.
Pero comecemos por contar a
historia da xestación de ant_art.
Seguramente a idea do proxecto
veume trala saída de Files, un
proxecto editorial que o MUSAC
realizou a modo de exposición sobre o papel e onde se amosaban
en 4 planas unha manchea de colaboracións de artistas de todo o
mundo e de xeito previo á inauguración propiamente dita do museo
leonés. Quizais eu trasladei mentalmente ese proxecto editorial ao
campo do xornalismo e ao deste
semanario e pensei que, só
posteriormente, se alumearía tamén como catálogo. Como tantas
outras cousas nestas nosas vidas
urbanas, foi ao abeiro dun café
(non sei se con doce por medio,
pode que si porque os dous somos moi larpeiros) onde lle conto
a finais de 2005 a Manuel Veiga a
posibilidade destas colaboracións
do xornal coa arte peninsular. A
Manuel gustoulle a idea e pasoulla ao sanedrín do xornal e tralo
subseguinte plácet deles puxen

en marcha a convocatoria, porque co inicio do novo ano necesitabamos contar xa cunha base de
colaboracións.
Confeso que ao longo de todo este tempo houbo momentos
onde semellaba non ser doado
contar cun fondo de colaboracións dabondo para facer fronte
as vindeiras edicións (xa se sabe que os xornais traballan sempre no límite temporal pero non
tanto... e máxime se os artistas
non teñen entre as súas virtudes
sobranceiras a puntualidade e a
pronta resposta as convocatorias). Porque, como ocorre sempre nestes casos, foron bastantes os que responderon entusiastas á invitación prometendo
a súa colaboración futura, pero
dos que nunca máis souben...
Por outra banda, o proxecto
ant._art tiña unha diferenza fundamental con respecto ao Mail
Art do que falaba con anterioridade. A saber, o feito de que os
artistas aquí presentes participaron no proxecto por mor da invitación persoal que lles fixen chegar á súa caixa de correos e onde lles explicaba as características e intencións do proxecto.
Por contra e como é sabido no
Mail Art as convocatorias están
abertas a calquera artista que
desexe enviar a súa obra.
E, así, compartindo espazo
decote con Marica Campo, Marga Romero ou Mar Barros e xa
indo concluíndo a paxinación do
xornal foise debullando ao longo
das 52 semanas que conforman
un ano 52 proxectos artísticos
para seren publicados no ant_art.
E coido que nunca na prensa galega de información xeral (e estaría ben saber en cantas ocasións
e durante canto tempo ocorreu
algo semellante na prensa ibérica) unha acción artística foi ocupando durante todo un ano un recuncho da prensa escrita.
Ant_art converteuse daquela
nun escaparate e nunha gran
mostra con moitos máis público
e receptores dos que adoita ter
calquera exposición ad hoc e
onde a arte contemporánea ibérica amosaba as cuestións que
lles interesan aos noso artistas
contemporáneos. Velaí van algúns dos eixos temáticos que
puidemos ir vendo ao longo desas semanas de 2006 (o proxecto invadiu tamén os meses de
xaneiro e febreiro de 2007 dado
que o xornal non se publica todas a semanas do ano e queríamos que tivese ese número
exacto de 52 entregas):
O autorretrato foi un dos
“asuntos” máis convocados polos
artistas, autorretratos como definidores da propia identidade do artista enfrontándose co mundo:
Roberto González Fernández que
devén galego na escaleira; José
Paz en tándem coa paisaxe; Acisclo Novo saltando sobre os lindes

do territorio; Ana Pérez Quiroga
ouveando á lúa; Sara Sapetti, muller anuncio igual que Miguel
Ángel Gaüeca; a arquitectura e o
entorno ao que se asoma a propia
Mabi Revuelta; Alexis W empoli-

cado nu nunha árbore; Sergio
Ojeda como heroe disgregado e
fragmentado; Eduardo Sourrouille
acompañado de animais; Ana
Laura Aláez mistificada nuns brumosos branco e negros e Juan Hi-

dalgo accidentado se nos amosan
eles mesmos nas imaxes que
presentaban ao lector.
Aínda así foron maioría os
que xogaban co propio medio
xornalístico que acollía as súas
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a na prensa

pezas. Velaí a foto noticia de Fernando Casás; o auto anuncio da
páxina web de Sara Sapetti, emulando ela, o seu compañeiro e seu
can, os retratos de familia da publicidade de moda; José Luis Vicario anunciándose co cartaz da
súa propia exposición, nese momento en carteleira en Asturias; a
convocatoria de Carme Nogueira
para colaborar cun proxecto que
desenvolvería posteriormente en
Santiago de Compostela; Mira
Bernabeu reunía e lembraba aquí
o xénero da necrolóxica mediante as dúas pezas xurdidas anos
antes cando publicara a súa propia morte en El País e a ulterior
aclaración e rectificación do xornal
madrileño; e tamén no territorio
entre os obituarios e os anuncios
de servizos sexuais estaban as
dúas fotografías de necrofilia erótica que presentou o madrileño
David Trullo; Ignacio Uriarte amosounos dúas pezas que desestruturaban o propia xornal onde ían
ser publicadas e sobre os que deixou a pegada da súa acción-intervención; os PSJM emulando a publicidade dos anuncios de saldos
fixeron o propio no xornal, coincidindo ademais co inicio das rebaixas de xaneiro e a andaluza Valle
Galera apropiouse dos mecanismos característicos dos pasatempos para facer unha obra nesa
mesma liña, mais agora baixo as
marcas da reivindicación lésbica.
Outros adoitaron adaptarse ao noticiábel do momento, ao que estaba a ocorrer nese días, e así Capricho Español publicou a súa
particular visión dunha exposición
do MARCO que se inauguraba
xusto nesas datas. E Pepe Miralle
fixo coincidir a saída da súa colaboración coa data do 1 de decembro, Día Internacional da Sida. E
Dora García documentaba no xornal un proxecto da artista, levada
a cabo unhas semanas antes no
CGAC. E, desde logo, o nome do
propio xornal e o contexto territorial e lingüístico que representa

esta cabeceira parecen estar de- das; os xogos de masculinidade
trás das accións creadoras de al- dos minguitorios para homes de
gúns como Roberto González William James ou das pintadas
Fernández, Acisclo Novo, Carlos homófobas que rexistra e docuRodríguez-Méndez e Ernesto menta coa súa cámara o murciaGonzález Torterolo. E mesmo ta- no Jesús Martínez Oliva.
mén na paisaxe abstraída de EnE, finalmente, houbo outro
rique Lista, ou nas poéticas da na- grupo de pezas con intereses e
tureza de Paloma Navares ou To- poéticas “non adscritas”, obras
más Miñambres. O feito mesmo que amosaban traballos realizade que sexan nudos polos artistas
merosas as pezas
dende fórmulas
onde xorden as
e s e s 5 2 a r t i s t a s plásticas propias
palabras, as frae que compartises, os textos ten h a i n o m e s
ron cos lectores
que ver sen dúbi- f u n d a m e n t a i s
do xornal: os fotoda
con
esa
gramas dunha inconciencia dos ar- d o e s c e n a r i o
vestigación sotistas de que se
ciolóxica de Maa r tístico
asomaban ao paría Ruído; as fotopel impreso, á no- p e n i n s u l a r e
accións de Roticia e palabra xorsendo Cid; o dit
a
m
é
n
m
o
z
o
s
nalística.
vertimento iconoHoubo
un q u e e s t á n a d a r
gráfico de Antón
grupo importante
Cabaleiro; o dec
a
s
e
o
s
s
e
u
s
de obras en torno
buxo de sombras
ao xénero e a p r i m e i ro s p a s o s .
de Pedro Valdez
identidade seCardoso; o signo
xual, moitos dee o epistolar de
les realizados a
Izaskun Álvarez
traveso de debuGainza; a reflexos, v.gr: os emblemas–peitos xión sobre o mundo docente de
de Álex Mene; a reflexión sobre Silvia Martí; a gráfica como meos roles da muller da bilbaína táfora dun cine entendido como
Estíbaliz Sádaba; a sexualidade escapatoria en Ângelo Ferreira
dos alimentos de Rosalía Banet; Sousa; as experiencias con obo erotismo hedonista de Santi Ji- xectos e as súas sombras de
ménez; a familia e as súas sub- Eulàlia Valldosera e as recreamisións implícitas que represen- ción de historias gráficas de
ta Diego del Pozo; a androxinia Raimond Chaves. Estos dous
que reivindica O.R.G.I.A; o femi- últimos autores con pezas aínda
nismo radical de Alice Geirinhas; en proceso e completamente
a cultura lésbica de Mónica Ca- inéditas, aínda que houbo tabo e a confusión orxiástica dos mén outro moitos e moitas artiscorpos de Moisés Mahiques. E tas que presentaron en ant_art
tamén mediante fotografías co- pezas tamén ben quentiñas e
mo o díptico de Fran Herbello recen saídas do trinque. O que
sobre pilosidade e masculinida- constituíu unha emoción engade; a muller loba de Ana Pérez dida, particularmente, para os
Quiroga; a muller medicalizada lectores coñecedores das obras
e histérica que documenta Car- deses artistas.
men Navarrete; os símbolos e
Isto último resulta, evidenteos praceres da mocidades Sal- mente, un motivo de orgullo pavador Cidrás; a multiplicidade ra a cabeceira do xornal e para o
das mulleres clon de Mar Cal- proxecto, pero hai algo do que

N

me sinto especialmente satisfeito agora que xa vén de concluír
este proxecto e é o feito de que
máis da metade dos artistas participantes son de fóra de Galiza.
Porque é evidente que tería sido
ben doado e sinxelo ter circunscrito este proxecto ao escenario
artístico contemporáneo galego,
por proximidade intelectual, cultural, xeográfica, e mesmo polo
feito de realizarse nun xornal en
lingua galega. Sen embargo, a
aposta curatorial consistía precisamente en que os artistas ibéricos fixesen tamén deste xornal
periférico o seu centro de operacións e que un medio en lingua
galega das marxes fose tamén o
lugar central onde se desenvolvesen proxectos con artistas
chegados de Portugal, Asturias,
Castela, Euskadi, Catalunya,
Madrid, València, Canarias ou
Andalucía. De feito, estes artistas de fóra adaptaron os seus
proxectos artísticos ao galego,
converténdose de facto en pezas singulares e únicas na súa
carreira ao facer versións-traduccións ex profeso das súas
pezas, algo por certo, e desgrazadamente, completamente inédito nos museos e centros de arte de arte contemporánea do país. Todo iso conseguiuse polo
número e prestixio de artistas de
dentro e de fóra que con suma
xenerosidade se embarcaron
neste proceso artístico. Neses
52 artistas hai nomes fundamentais do escenario artístico peninsular cunha carreira profesional
de altísimo nivel e tamén artistas
mozos que están a dar case os
seus primeiros pasos. Iso tamén
resultou fascinante: unha convivencia de xeracións, nomes, estilos, inquedanzas, proxectos
ben dispares que converteron
cada semana nunha imprevista
ollada ao escenario artístico peninsular que chegaba a todo tipo
de públicos (e seguramente boa
parte deles pouco ou nada afei-

tos á arte contemporánea). Nese sentido tamén ant_art actuou
como unha escola e un museo,
como unha galería e unha biblioteca que subministrou proxectos
artísticos e ideas artísticas dun
número equiparábel de homes e
mulleres artistas (o cal non é
pouco, dado que son sempre
maioría os homes artistas).
Por ir concluíndo, non podemos deixar de subliñar un detalle
non menor desta aventura: como
se observa axiña ant_art foi reproducido en branco e negro malia que é evidente que A Nosa
Terra conta cun certo número de
páxinas a cor, mais o proxecto
quixo ser en branco e negro por
diferentes motivos: para darlle
unha homoxeneidade, por reivindicación dunha estética pobre e
vigorosa de xornal clásico, para
repensar a sintaxe e a iconicidade dos grises, para degustar a
estética do branco e negro... Coido que iso foi unha aposta acertada, vostedes xulgarán.
En fin, ant_art tivo toda a forza da liberdade (cada artista
convidado expresou aquelo que
quixo), a grandeza da súa extrema sinxeleza (non había institucións, nin produción, nin mercado) e, como xa levamos dito, unha radical amplitude, na súa profunda conexión con Galiza e coa
arte peninsular. Un proxecto pioneiro no país en extensión e significado que, ademais, ten a marabilla de ter un punto final, este
que eu lle estou botando hoxe
con este texto (texto que por suposto sae tamén e primeiramente nas dúas planas do xornal
que tan xenerosamente dou lugar a esta aventura creativa). A
todos os artistas presentes no
proxecto, a A Nosa Terra que o
fixo tamén posíbel e aos lectores
e lectoras que ao longo desas
52 semanas algunha vez pousaron a súa ollada nese recuncho
do xornal, a todos e todas o meirande agradecemento.♦
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O Ronsel de Viqueira

Baldomero Cores

A literatura necrolóxica
e os silencios de Viqueira
Por se fose pouco, para aumentar
o silencio do pasamento de Xohán
Vicente Viqueira, A Nosa Terra
non puido dedicarlle en quente a
homenaxe que o finado merecía.
Xohán Vicente podía considerar,
por moitas razóns, aquel Boletín
de Irmandades da Fala, como o
seu fogar literario, do mesmo xeito que consideraba o Boletín da
Institución Libre de Ensinanza o
seu fogar científico. D’A Nosa Terra foi director nato, en canto que
foi presidente da Irmandade; e foi
logo nomeado membro do Consello de Redacción, desde o 2 de xaneiro de 1922, en compaña de
Florencio Vaamonde, Uxío Carré,
Lugrís e Heladio Rodríguez. Por
outro lado, tampouco hai que esquencer que as primeiras paxinas
publicadas en galego tiveron por
soporte o boletín ao que tan vencellado estaba. Foi unha inoportuna cuestión de calendario a que se
puxo polo medio e privou a Viqueira da homenaxe que con tanta
urxencia querían renderlle os irmáns ideolóxicos.
Só nunha folla adicional, que
acompañaba o número do 1 de setembro de 1924, expresaba o pesar dos irmandiños e amigos dous
días despois da morte. Entre cenefas de luto, expresión da dor
que os embargaba, dicíanlles aos
lectores que o lutuoso feito sorprendeunos cando estaban a imprentar o número e xa non era posíbel ningún troco, se ben aproveitaban aquela nota para expresar o sentimento que o feito lles
producía e que entendían que o
que estaban a facer non era máis
ca unha cativa expresión da inmensa mágoa que os aflixía. Prometían, anunciaban máis ben, que
no próximo número lle dedicarían
especial atención a tan “enorme e
prestixiosa personalidade”, ao
mesmo tempo que lle mandaban
á familia o pésame máis cordial.
E tal como prometeran, así o
fixeron os redactores d’A Nosa
Terra, o primeiro de outubro de
1924, onde ofrecían unha avalación emotiva de Viqueira, á que

Iñaki, cantante
de Betagarri
‘Queremos que
o público sexa
tamén multitude’
Manuel Lugrís Freire e, á dereita, Florencio Vaamonde Lores.

acompañaban datos que lles revelaban aos menos informados sobre o valor real do personaxe perdido. “Na confraría espiritual dos
“bos e xenerosos” –dicía A Nosa
Terra– falta un novo irmán a quen
choramos os que quedamos. Connosco chorarán tamén cantos o
coñecían. Viqueira, debido á súa
enorme modestia raiana na esaxeración, non era moi coñecido en
Galicia como debera selo polo seu
extraordinario talento e o seu gran
valor cultural”. Por iso, a revista
irmandiña fechaba a comparanza
entre o silencio do país e o valor
de pobos de grande avance cultural, nos que o eco de Viqueira seguía a resoar moi vivo. A Nosa Terra precisaba que se ben o finado
era menos coñecido na súa terra,
“érao en troques no estranxeiro,
moi especialmente en Alemaña,
onde os seus traballos sobre filosofía, psicoloxía e outras materias
do espírito eran grande e debidamente admirados. Nós que o coñeciamos de cerca dicimos que
era un dos homes de máis valer
positivo da Hespaña contemporánea. Os seus traballos en revistas
de cultura de Galicia, Hespaña,
Portugal, Alemaña, Inglaterra e
outros países son proba indiscutíbel da nosa afirmación”.
Para os irmandiños, a comparanza entre o silencio interno e a
fama de fóra, tiña, como expresa
intención, o recoñecemento da fama de Viqueira máis aló dos lares

galegos; pero, tamén, unha intención práctica, pois o prestixio acadado fóra enriquecía a cultura galega, e sobre ela revertían os valores
de pobos alleos. Esta oposición binaria, enxebre/universal, non será a
última vez que apareza, incluso de
forma tácita, nos textos que recorden a Viqueira, pois dela valeraranse outros estudosos interesados en
describir a imaxe intelectual ou
científica do estudoso desaparecido. A vía anovadora, no caso de Viqueira, viña dada polo testemuño
da súa actividade en centros do saber do estranxeiro, ou de centros de
ensino e cultura, como a Institución Libre de Ensinanza, e, así
mesmo, polo esforzo de integración de ideas de fóra en estruturas
galegas, sen que ese proceso deturpase a cultura receptora. En definitiva, a vía anovadora de Viqueira
buscaba enriquecer unha cultura
como a galega, pero sen introducir
clixés baldeiros ou retóricos.
Non era A Nosa Terra o único
medio que empregaba o modelo
comparativo con outras culturas,
para subliñar a importancia de Viqueira no panorama cultural galego. En El Pueblo Gallego, o 30 de
agosto de 1924, seguíase o mesmo roteiro cando se afirmaba que:
“Con él perdemos el valor gallego
de mayor reputación en el extranjero”, o que era unha forma de
comparanza indirecta co pobo
adoptivo do finado. O xornal non
deixaba dúbida sobre a sona inter-

E nxeños e criaturas
Adiviña
Moncho Fraga (o mellor de todos). Ana Castelao. Alfredo Suárez Canal. Ramón Varela.
Roque Santamarina. Araceli Ozores. Carlos
Vales. Henrique López Escudero. Xesús Seixo. Rosa Suárez Canal. Anxo Corral. Ánxela Bugallo. Anxo Quintana. Ramiro Oubiña.
Miguel Campuzano. Luz Galocha. Xesús
Arrizado. Bieito Alonso. Pascuala Dorado.
Xoán Fraga. Francisco Mariño. Francisco
Niño Ricoi. Merche Penoucos. Xosé Luís
Salvadores. Dolores Varela Salgueiro. Anxo
Louzao. Alberte Ansede. Xosé Manuel Sarille. Montse García. Mariña García. Manuel

nacional de Viqueira, pois non tiña dúbida sobre a singularidade
do seu valor cando menos á altura
do que máis. Quizais, o significado do que chaman reputación non
é tan esixente como o da fama, pero, á vista da intención de enxalzamento dos traballos científicos
das que era autor, encaixa moi ben
o prestixioso adxectivo.
Para rematar a homenaxe que
A Nosa Terra lle rendía a Viqueira
no tan citado número do 1 de outubro de 1924, cómpre sinalar que,
ademais da gabanza e a evocación
dos seus redactores, publicaba nas
súas páxinas o poema titulado “O
meu lar”, do que era autor o finado; así mesmo incluía na homenaxe tres artigos, un deles con diversos datos de tipo familiar e biográficos en xeral, do que era autor o
curmán de Viqueira, Luís Cortón
do Arroyo, membro de Irmandades da Fala e bibliotecario da Institución Libre de Ensinanza; outro
artigo publicado primeiro en El
Noroeste, da pluma de Antón Vilar
Ponte, no que lle aplicaba a Viqueira a condición de malogrado,
como algúns anos antes fixera con
Luís Porteiro. Completábase a colaboración sobre Viqueira cun artigo moi sentido de Manuel Beiras,
publicado baixo o título de “¡Unha
estrela que fuxiu!”, no que o autor
imaxinábase viaxeiro na roldiña
de galegos, entre os que podía observar a presenza de Xohán Vicente Viqueira.♦

Xosé Miranda
Xordán. Isabel Cadenas. Bieto Iglesias.
Claudio Rodríguez Fer. Román Raña Lama.
Sara Cid Cabido. Carmen Blanco. Xosé Cid
Cabido. Luís González Tosar. Chus Pato.
Manuel Bragado. Xulio Gaioso. Carmen Díaz Simón. Xabier Vence. Xosé Albán. Xosé
Bergantiños. Luciano Rodríguez. Xosé Manuel Eiré. Narciso de Gabriel. Antón Baamonde. Henrique Monteagudo. Xulio Ríos.
Carlos Méixome. Manuel Velo Gantes. Celso Sánchez. Xosé Antón Guitián. Carmen
González Lago. Marcos Valcárcel. Andrés
Fernández Places. Daniel Bernárdez. Rodrigo Romaní. Tareixa Novo. Antón Castro.
Celso Parada. Antón Reixa. Manuel Guede
Oliva. Quico Cadaval. Xoaquín Fernández
Leiceaga. Carlos Varela. Carlos Varela García. Celsa Varela. Celsa García. Xulio Crespo. Manuel G. Sendón. Manuel Castiñeira.
Xoán Carlos Carreira. Xosé Antón Taboada.
Paco Luís R. Guerreiro. Xavier Toba. Ana

Cadenas. Carmen Maio. Henrique Sanfiz.
Xesús Cordeiro Budiño. Rosario Cereijo.
Xosé María Pena. Maite Álvarez. Manuel
Vázquez Cabo. Xosé Seoane. Xosé Cagiao.
Manolo Dacal. Eduardo Matías. Xoán Ramiro Cuba. Antón Cruz. Nando Reboreda.
Modesto Solla. Rosa Vila Amarelle. Xoán
Outeiral. Xosé Manuel González. Xoán
Guerra. Santiago Santos Castroviejo. Xosé
Manuel Moure. Xesús Vidal. Ovidio González. Tino Santiago. Ovidio Álvarez. María
Xesús Arias. Anselmo López Carreira. Daniel López Vispo. Xabier Díez. Camilo Valdehorras. Lidia Senra. Xesús Asorei. Mariano Abalo. Xosé Antón Dobao. Xosé Pedreira. Xosé Fernández Puga. Fernando Carballa. Xoselo Taboada.
Xesús Serén. Xoán Niño Ricoi. Antonino
Torrón. Pepe Díaz Rifón.
O lector debe adiviñar que teñen en común
todas estas persoas (e algúns miles máis).♦

M.B.
O 24 de febreiro Betagarri
presenta na sala Capitol
de Compostela o seu oitavo traballo Hamaika gara,
que traducido vén significar algo así como ‘somos
once’. En Galiza contan
con toda unha comunidade de fieis que superan por
moito este título. Cal é a
clave para conseguir esta
conexión co público?
É un dos significados que
se poden desprender do título,
pero non o que nós queremos
empregar. En éuscaro é unha
frase feita que se pode traducir tamén por ‘somos multitude’. A clave é que o público
se divirte moito nos nosos
concertos. Coido que agora,
despois de 15 anos tocando,
xa vai sendo hora de que a
xente que nos coñece empece
a ser tamén multitude.
Mestura de metais, ritmos que invitan a bailar e
critica social marcan o seu
estilo. Que vai topar a xente neste novo disco, que fai
ademais unha chiscadela
ao mundo do fútbol?
É máis Betagarri, pero
coido que avanzando e progresando. Ninguén se vai
sorprender escoitando este
traballo, pero si xa coñecen
os anteriores discos coido
que notará unha diferenza, a
mellor neste caso. Quedamos
moi contentos co resultado.
Despois de 15 anos sobre os escenarios, como se
presenta este disco na súa
traxectoria?
É un chanzo máis, que
semella ser cara arriba, tanto
polas vendas como polo
concertos. Betagarri é un
grupo que nunca subiu banzos de cinco en cinco, pero
que nunca deixou de mellorar. E tampouco baixou.
Entre os catorce temas
que compoñen o disco,
maioritariamente cantado
en éuscaro, inclúense dúas
pezas en catalán e outra
en castelán.
Escollemos o catalán
porque a metade dos concertos celebrámolos alí, e o
vínculo é moi grande, e en
castelán porque é outro dos
idiomas que empregamos
habitualmente.♦
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Cinza

A asociación Audiência Zero do Porto
impulsa o intercambio cultural entre Galiza e Portugal

FRANCISCO CARBALLO

O

meu miradoiro é o
Morrazo a ollar o val
do río Lameira e a
chaira da ría de Pontevedra. O
val foi ricaz en flora e gando;
tiña obradoiros (nos
Encoirados); xa está
expectante de calor
primaveral. Levamos días de
inverno cru e soñamos co
rebentón das flores.
O mércores 21 de febreiro
foi de mañanciña, día de
“Cinza”, e de serán de troula
do “Enterro da sardiña”. Eu
leo en Clemente Romano
(século I): “Sanguinem
Christi intentis óculis
intueámur”, (ollemos o
sangue de Cristo atentamente
e recoñezamos que precioso é
ao Deus Pai de aquel que o
verteu para a nosa liberación).
Clemente escribía, no 85,
unha carta á Comunidade
cristiá de Corinto. Coñecía a
fermosa homilía –epístola–
aos hebreos coa que comparte
a súa visión crística: Xesús, o
Cristo verifica todas as
expectativas dos patriarcas e
dos profetas e sobe un banzo
na escada. O autor da
‘Epístola aos Hebreos’
intentou verter, desde a
cultura bíblica á cultura
helenista, a mensaxe relixiosa
do xudaísmo e a novidade
rupturista do cristianismo.
No xudeocristianismo(
Xénese, 9, 3- 4) Iahvé
advirte os fillos de Noé:
“Todo o que vive e se move
serviravos para a mantenza.
Mais non comeredes carne
con sangue. Do voso sangue
pedirei contas”. Segundo
isto, o mércores de Cinza
quere furar os ouvidos
cristiáns para que
entendamos: cando dicides
“isto é o sangue de Cristo”
vertido para a vosa
liberación, dicides isto é a
vida de Cristo que trataron
de aniquilar en Xerusalén e
Deus lla devolveu. Todo
sangue humano vertido é un
crime e a todos os mortos,
como a Xesús de Nazaré,
adebedámoslle a vida.
Este 21 de febreiro
entramos na coresma cristiá.
Para todos os asíduos aos
templos, moi especialmente
para os catecúmenos, a
liturxia acode aos textos
máis expresivos da Biblia e
da transmisio eclesial:
pretende obter quecemento
espiritual e provocar
“turismo” interior.
“Memento, homo, quia
pulvis est et in pulverem
reverteris”. Gran sabedoría:
da terra vés, á terra volves.
Coa natureza vives, da
natureza comes. Sé, logo,
solidario cos que te
substentan e queren
acougarte: ascende en
silencio ao Calvario e ao
Tabor e líbrate do mal.♦

M.B.
Cun ano de andaina, a asociación portuguesa Audiência Zero a través do proxecto Eixo Norte de Portugal-Galiza está a conseguir que
a distancia entre ambas beiras do Miño se reduza. Polo menos, no
que a actividade cultural se refire. A xestión de máis de 60 concertos
de bandas galegas e portuguesas, a creación da web www.audienciazero.org/eixo, para a promoción e difusión da realidade musical,
cinematográfica e teatral de ambos países e máis dunha ducia de
grupos galegos ligados ao proxecto avalan a súa consolidación.
A asociación Audiência Zero nace
en setembro de 2005 na cidade
do Porto co obxectivo de crear unha rede de promoción e difusión
de proxectos artísticos e culturais
abertos e multidisciplinares. Unha
das actividades máis destacadas
que levan realizado neste tempo é
Eixo Norte de Portugal-Galiza, un
proxecto que achegou a música
galega a Portugal e a portuguesa
a Galiza a través da organización
de concertos e apoio á festivais. O
punto de partida foi a xira galega
dos portugueses Mão Morta en
decembro de 2005.
Máis dun ano despois da posta en marcha do proxecto Eixo
Norte-Galiza, a asociación organizou ao redor de 60 concertos creando un circuíto que deu cabida a
grupos galegos dos máis diversos
estilos, entre eles Samesugas,
The Homens, High Sierras, Niño y
Pistola, Tumbitas, Trem Fantasma
e Ultracuerpos, e portugueses,
como Green Machine, Fat Freddy,
D3Ö, Smartini, Orangotang e Vedados com Fome, e que serviu ao

tempo de punto de encontro entre
eles e o público.
Como explica Pedro Cadima,
un dos promotores da iniciativa, o
proxecto naceu tras coñecer o
fervedoiro cultural compostelá.
“En Compostela souben da actividade cultural galega, da capacidade de iniciativa que aí existe e
do interese dos galegos por un
contacto cultural e social entre
Galiza e Portugal” sinala. “Notaba
un grande descoñecemento nas
dúas partes do que acontecía no
outro lado. A Galiza non chegaba
gran parte do que se estaba a facer no Porto, Braga, Guimarães
ou Coimbra e que en Portugal
ocorría a mesma cousa”. Ao seu
ver “faltaba estabelecer esa liña
de comunicación entre os dous
ámbitos. Había contacto entre
grupos e axentes pero eran escasos e pouco fluídos. O Eixo veu
abrir unha grande vía de diálogo”.
Malia todo, o Eixo Norte-Galiza
é máis que un proxecto de produción musical. Entre as súas liñas
de acción atópase ademais a de

Green Machine.

servir de escaparate da actualidade cultural e ofrecer información
de todas as actividades de ambos
países. Un dos mecanismos a través dos que a asociación difunde
ao gran público o seu traballo é
precisamente a páxina web posta
en marcha en febreiro de 2006,
www.audienciazero.org. Periodicamente actualizada, a web ofrece
noticias sobre a actualidade cultural de ambos países, cubrindo os
ámbitos do cinema, da música, teatro ou artes plásticas.
Con vocación de futuro, o
proxecto asenta a relación que
existe entre as manifestacións artísticas dos dous países. “O Eixo
é un proxecto de divulgación que
apoia na medida do posíbel”, indica Pedro Cadima, pero de cara

A Viñoteca

ao futuro “todo depende do aproveitamento das bandas en relacións aos contactos feitos. O circuíto de grupos ten que gañar vida propia, os concertos non poden depender exclusivamente da
pautas de Audiência Zero”.
Se o 2006, a asociación centrou o seu labor no eido da música, neste ano Audiencia Zero ten
previsto diversificar o seu traballo
noutras áreas artísticas, facendo
especial fincapé no cinema e en
todo o sector audiovisual.
No Barco de Valdeorras, o 23
de febreiro presenta na sala Baranda, o concerto do grupo portugués Conjunto Contrabando e do
galego Bukowski Trío. Ese mesmo
día a asociación ofrece no Porto o
concerto de Ultracuerpos.♦

ANTONIO PORTELA

Pragas do século XIX
O viñedo de Europa sufriu a mediados do século XIX unha das
suas maiores crises, primeiro coa
aparición do oidium, que procedente dos Estados Unidos entrou
en Europa a través de Inglaterra
provocando enormes perdas nas
colleitas e a desaparición de miles
de viticultores. Pasado o tempo, e
cando a viticultura se ía recuperando, apareceron os primeiros
casos dunha praga moito máis terríbel, a filoxera, tamén procedente vía Inglaterra dos Estados Unidos. Este insecto americano periforme de cor amarela castaña mide entre 0,5 e 1 milímetro e a súa
larva, de cor amarela reverdecida,
é un pouco maior e máis gorda. O
seu único alimento é a seiva das
vitis e por isto tornouse na praga
europea mais importante do final
do século XIX. A filoxera ten un
modo de reprodución moi complexo cun ciclo aéreo e outro subterráneo asexuados ligados por
unha fase sexuada. Pulgón, larva,
ninfa, sexúpara e apteros, cinco
formas distintas para un mesmo
insecto devastador que na vitis vinífera non presenta ciclo aéreo
por darse mal nas súas follas.
Na costa este dos EE UU, de
onde é orixinaria, as vitis autóctonas desenvolveron resistencias
ao seu ataque consistentes na
formación de camadas de tecido
vexetal protector debaixo da fe-

rida feita polas picaduras do insecto, esta zona protectora impide que bacterias e fungos ataquen a raíz e a apodrezan. A vitis
vinífera non ten esta defensa polo que pasados poucos anos despois dos primeiros ataques a raíz
apodrece e a planta morre, deste
xeito a praga arrasou literalmente numerosas zonas vitícolas.
Para o seu remedio e combate
experimentáronse multitude de
vias, unha delas foi seleccionar especies americanas indemnes á filoxera por convivir con ela no seu
lugar de orixe. O problema era que
non producían froitos ou non os tiñan aproveitábeis polo seu pequeno tamaño, escasa polpa e sabores
estraños, ademais en moitos casos
tiñan unha mala adaptación ás novas condicions de cultivo. Isto motivou a busca de plantas resistentes
pola via xenética, por cruzamento
dunha planta de orixe americana
coa vitis vinífera, coa obtención
dos Híbridos Produtores Directos
(HPD). Tamén se experimentou co
que chegaria a converterse en
práctica obrigatoria como foi o
emprego de portaenxertos, padróns resistentes á filoxera sobre
os que se enxertan as vitis vinífera
e así manter indenme o sistema radicular, órgano por onde se propaga a filoxera.
De xeito simultáneo á aparición dos primeiros casos de filoxe-

ra, e namentres os viticultores
franceses se esforzaban no seu
combate, apareceu outra praga que
tivo a súa orixe na introdución precipitada de vides americanas empregadas na loita contra a filoxera,
esta praga, identificada coma Mildiu, rapidamente invadiu toda
Francia e Europa entre 1.878 e
1884. Esta doencia chegou a Galicia cuns anos de retraso provocando enormes perdas xa que o noso
alto grao de humidade constituía
un excelente microclima para o
seu desenvolvemento, daquela a
nosa viticultura sufriu un duro golpe pola sua chegada ao mesmo
tempo que chegaban os padróns
americanos para enxertar as nosas
vellas variedades e os HPD coma
os famosos cataláns, folla redonda, jacquez, etc, e tamén dalgunhas variedades máis produtivas e
resistentes ao oidium e ao mildiu
pero carentes de parámetros de calidade nas nosas bisbarras, coma o
xerez e o alacante. Estas variedades foráneas estendéronse rapidamente por toda a xeografía galega
facendo que algunhas das nosas
mellores e máis delicadas variedades autóctonas ficaran relegadas
cando non esquecidas ou desaparecidas. Así a todo o apego dos labregos polas súas terras, cultivos e
tradicións fixeron que se conservasen durante xeracións algúns
emparrados, cepas ou algún exem-

plar daquela variedade coa que se
obtiña un viño especial que recordaba os de antano.
Pódese dicir que hai unha viticultura prefiloxérica e outra
posfiloxérica debido ao profundo troco que se deu ante a aparición desta terríbel praga.
Actualmente e no berce dos
grandes viños bordeleses, borgoñóns e doutras indicacions tradicionais francesas, os viticultores
e elaboradores máis preocupados
pola calidade e pola expresión
do terroir máis auténtico están
volvendo a plantar vides sen porta-enxerto, é dicir de raíz orixinal ou planta nai.
A expresión e a finura dalgún
destes viños así o demostran superando outros grandes viños
das mesmas zonas.
A falta de cultura do viño fai
que falar destas cousas tan naturais, incluso evidentes, de plantar
sen padróns americanos, de cultivar e elaborar segundo os ciclos
da natureza, entre eles os da lúa,
ou de non botar tratamentos fitosanitarios a discreción e todo o
que non soe a enxeñeria cuase industrial na viticultura sexa obxecto de desprezo. Noutros casos o
motivo non é a falta de cultura senón é que a balanza da vide inclinouse do lado da produción e non
do da calidade, entendida como
autenticidade, personalidade... ♦
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O Trinque
Emigrados
Con textos de Cándido Pazó, Xosé
Manuel Pazos, Suso de Toro, Anxos
Sumai e Sonia Torre e baixo a dirección de Etelvino Vázquez, preséntase no Salón Teatro de Santiago
a obra dramática Emigrados, pro-

ducida pola compañía Ningures.
Este espectáculo estará na capital os
días 23 e 24 de febreiro. Os textos
destacan pola axilidade na linguaxe
e o uso da ironía para tratar un tema
próximo e de actualidade.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

ria 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.

Catoira
■ EXPOSICIÓNS

13 PINTORES
Até o 9 de marzo a Casa da
Cultura acolle esta colectiva de artistas locais.
Dios ke te
Crew toca o
venres no
Aturuxo de
BUEU e o
sábado na
Festa do
Queixo de
ARZÚA.

Arteixo
Arteixo
■ EXPOSICIÓNS

OLLADAS
Mostra de fotografía, até o
mércores 28, no Centro Cívico Municipal.

Arzúa
Arzúa

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

UN ANO EN IMAXES

■ ACTOS

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

DÍA DO APICULTOR

Bueu

O Multiúsos acolle este sábado 24 á Asociación Galega
de Apicultores, que celebra a
súa asemblea xeral, con conferencias e feira apícola.

O Barco
Barco
■ DANZA

VACUO
O Centro
Coreográfico
chega este
venres 23
ao BARCO
co seu
espectáculo
Vacuo.

contemplarse na Fundación
CIEC durante todo o mes
de febreiro.

O Centro Coreográfico
Galego chega coa primeira
produción, dirixida por Maruxa Salas, o venres 23 ás
21h no teatro Lauro Olmo.
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZO SETE
Mostra colectiva na galería
Sargadelos até o mércores 28.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER ALBAR
As súas xilografías pode

■ MÚSICA

DIOS KE TE CREW
O grupo galego de rap e hiphop estará no Aturuxo este
venres 23 a partir das 21h30
por 5 euros de entrada. O
domingo 25 á mesma hora e
por igual prezo será o funkacid-rock do grupo do Salnés Cornelius o que sone.

Cerdido

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

DISTINTAS VISIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA

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

A Coruña
■ ACTOS

IKEBANA. ARTE
FLORAL XAPONESA
Charla demostración este
venres 23 ás 20h aberta ao
público no MACUF,
■ CINEMA

CGAI
No ciclo A xeración da vio-

A mostra de Ángeles Lloveres pode visitarse, até o
domingo 25, na Casa da
Cultura Salvador de Madariaga.

SALVADOR CIDRÁS
A súa obra exhíbese, xunto
coa de Sofía Jack e Vicente Blanco, no MACUF até
o 16 de marzo.

E

E S P E C T Á C U L O S

XXXII Festa do Queixo de Arzúa
Arzúa
ARZÚA une, un ano máis, música
e gastronomía. Ademais de poder
gozar coas degustacións e mostras típicas do queixo, do I Concurso de Tapas e Pinchos polos
establecementos de hostelaría da
vila, ou cos obradoiros para a mocidade e os cativos, os asistentes
poderán escoitar, o sábado 3 no
Palco da Feira ás 22h a La Excepción, ás 23h45 a Macaco, e á
1h45 no Palco da Praza aos galegos de Dios Ke Te Crew. O domingo 4 teremos ás 19h no Palco
da Feira á orquestra folk Sondeseu, e ás 21h no Palco da Praza a
Treixadura Gaiteiros.♦

A banda basca presenta en directo
este sábado 24 ás 22h na sala Capitol o seu novo traballo titulado Hamaika Gara, un disco optimista e
reivindicativo no que falan da liberdade, a violencia contra as mulleres, a xuventude basca, o amor,

FABULACIÓNS

CIDADE

PEDRO CASTRORTEGA

A pintora expón no Casino
Atlántico até o mércores 28
de febreiro.
No Colexio Oficial de Arquitectos podemos ollar,
até o mércores 28, as pinturas de Javier Meléndez
Ortega Uza.

Podemos ollar as pinturas de
Omar Kessel na galería Arabesque até finais de febreiro.
Os seus cadros exhíbense
até o mércores 28 na galería
Atlantica.

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

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

■ EXPOSICIÓNS

NEL DÍAZ PIÑEIRO

Podemos ollar as súas pinturas na galería A carón do mar.

RETRATOS MENORES

Carballo

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

■ EXPOSICIÓNS

ÓSEOS COSMOS
...As fomas do tempo 3.200.000 a +2007 é o título desta mostra que se encontra no MACUF. Composta por 45 reproducións

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS
Mostra producida polo Centro de Extensión Universita-

Macaco.

Betagarri

CRUZ PÉREZ RUBIDO

os presos ou os asasinatos do 3 de
marzo de 1975 na súa cidade natal,
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.♦

en gran formato de microfotografías dixitais no campo
dos “Tecidos Duros”, tras
desta exposición encóntrase
o Proxecto Cancro e Evolución Humana, liderado polos doutores Timothy Bromage e Alejandro Ochoa,
xunto con Anxo Vidal. Os
tecidos duros teñen a capacidade de rexistrar a historia, constituíndo o único
vínculo entre o noso pasado
distante, os problemas do
presente e as solucións para
o futuro. Máis información
en www.macuf.es.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 07

As obras do prestixioso
premio de fotografía de natureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de
Historia Natural de London, nas que non só se valora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os pro-

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.

☞
A N T Ó N I O MELÃ O

A fadista tradicional
portuguesa vai ofrecer
un recital de composicións propias e cancións
populares o vindeiro xoves 1 no teatro Colón
Caixa Galicia da CORUÑA –dentro do ciclo Lusofonías. Voces de Muller–, e o venres 2 no
C.C. Caixanova de VIGO ás 22h30 –no ciclo
Música Babel–. Con dez
anos de carreira e sete

C U L T U R A

lencia USA preséntase, este
xoves 22 ás 20h30 e o venres 23 ás 18h, El emperador
del norte (1973), dirixida por
Robert Aldrich. No ciclo
Fóra de Serie temos, este
venres 23 e sábado 24 ás
20h30, The Devil and Daniel Johnston (2005), de
Jeff Feuerzeig; o mesmo sábado ás 18h ollaremos Alma
Esquecida (2006) de Clara
Nieto, e Septiembre (2004),
de Ángel Santos; o luns 26 e
martes 27 ás 20h30 proxéctase Neil Young: Heart of
Gold (2006), de Jonathan
Demme; e o mércores 28
Cuerpo a Cuerpo (1982), de
Paulino Viota. Máis información en www.cgai.org.

Cangas

Cristina Branco

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

D E

álbumes, a voz e sensibilidade de Cristina
Branco buscan a convivencia dos textos coa
musicalidade do fado,
mesturando modernidade e tradición. Estará
acompañada por Custódio Castelo na guitarra
portuguesa; Alexandre
Silva na viola; Fernado
Maia na viola baixo; e
Miguel Carvalhinho na
guitarra clásica.♦

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 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 Rodrí-

guez, Fran Peleteiro, Manuel Polo e
J. Carlos Illanes. Dirixida ao público familiar, poderemos disfrutar
desta obra o sábado 24 ás 18h no
teatro Principal de OURENSE. O
luns 26 estrearase no teatro Jovellanos de XIXÓN.♦

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

blemas de conservación da
natureza, pódense admirar,
até finais de febreiro, no
Aquarium Finisterrae.

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.

■ MÚSICA

GRAN TEATRE
DEL LICEU

O Palacio da Ópera acolle
o domingo 25 ás 12 e 18h o
espectáculo Soñando o entroido dos Animais, coprodución desta compañía e a
de títeres Etcétera, na que
os bonecos de gran formato,
que representan a animais
dos cinco continentes, se
mesturan co humor, a poesía
e a música, co obxectivo de
iniciar musicalmente aos
máis cativos. As invitacións
pódense retirar, de balde, na
sede da Fundación Barrié a
partir das 12h do sábado 24.

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

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

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA ANTONIA
DANS
A artista comparte espazo
na galería Xarión con Manuel Torres e Manuel S.
Molezún.

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

ISAAC DÍAZ PARDO
O C.C. Torrente Ballester
presenta esta biográfica sobre o ilustre persoeiro.
Isaac Díaz
Pardo é
obxecto
dunha
mostra
biográfica
no C.C.
Torrente
Ballester do
FERROL.

O ESPLENDOR

Na sede da Fundación Caixa Galicia podemos contemplar esta mostra de cerámica española, pertencente á colección da Fundación Francisco Godia.

CONTRASTES

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

■ EXPOSICIÓNS

A CIDADE
PRACENTEIRA

ANTONIO MURADO

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

MÁIS ALÁ DO MITO
Na Fundación Barrié temos, até este domingo 25, 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.

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

SAVIA-FOLIO

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

Lugo
■ CINEMA

FAHRENHEIT 451
O martes 27 ás 20h proxéc-

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

CONSERVAR PARA
TRANSMITIR

Podemos visitar esta mostra –O conservador restaurador de bens culturais– na
Biblioteca Provincial.

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 está en concerto este xoves 22 no Clavicémbalo. O venres 23 teremos no mesmo lugar o funkfusión dos The Cherry Boppers; e o sábado 24 chégalle
o turno ao heavy de Lujuria.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

ÁRBORES DE GALIZA
Podemos visitar esta mostra na Casa da Mocidade
até o mércores 28.

Monforte
Monforte
■ TEATRO

O BURGUÉS FIDALGO
A compañía Teatro do
Morcego actúa este xoves
22 ás 20h15 no Edificio
Multiúsos.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

do 24 ás 18 e 22h, e o domingo 25 ás 18h estréase
no Auditorio Municipal
Fama. El Musical, dirixido
por Ramón Ribalta.

O Porriño

Ribadavia

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

LÚA CON LUVAS

Padrón

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.

FANTASÍAS
REPUBLICANAS

■ 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.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

MARTA IGLESIAS

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

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

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

FAMA. EL MUSICAL
A cía. catalá Teatre del Sol
produce e presenta este espectáculo baseado na película do mesmo nome –logo
coñecida serie televisiva–.
Ambientada nos últimos
anos (1980-84) da High
School for the Performing
Arts da rúa 46 de New York
poderemos disfrutar dela, no
CC Caixanova, o xoves 1 ás
21h; o venres 2 e sábado 3
ás 18 e 22h; e o domingo 4
ás 17 e 21h. Entradas á venda en www.caixanova.es e
no telf. 902 504 500.

■ CINEMA

JULES E JIM
Este xoves 22, dentro do ciclo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de relación, poderemos ollar esta película de François
Truffaut, na Biblioteca
Municipal ás 21h. O vindeiro xoves 1 poderemos
contemplar Pingas de auga
sobre pedras quentes, dirixida por François Ozon.
■ 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 este venres 23.

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

San Sadurniño
■ MÚSICA

JOSELE SANTIAGO
O recoñecido músico toca
este venres 23 na sala Dzine, xunto con Pablo Novoa.

Santiago
■ ACTOS

DA VIDA E DA
PALABRA COMPARTIDA

Redondela

A Asociación de Mulleres
Cristiás Galegas Exeria celebra o seu décimo aniversario cunha xornada festiva
que comezará o sábado 3 ás
10h30 no Auditorio de Galiza, co recital Donas da Nosa Memoria; despois terán
o diálogo De que falamos
cando falamos de identidade das mulleres? no que intervén Amada Traba, ao
que seguirá un xantar; despois dunha proxección fotográfica celebrarase a mesa
redonda O espertar das mulleres para outros mundos
posibeis, coa participación
de Lupe Ces, María Reimóndez e Lidia Senra.
Máis información en cristinaledo@edu.xunta.es.

■ EXPOSICIÓNS

■ DANZA

VERDADES ALTERADAS

LOS OLVIDADOS

■ MÚSICA

NOITE DE REGUEIFAS
A festa da improvisación
chega este venres 23 ás 23
h. ao Liceum coa actuación
de Pinto d´Herbón, Luís
O Caruncho e Benito Lobariñas. Máis información
en www.barliceum.com.

Podemos ollar as fotografías de José González até
o 4 de marzo na Casa da
Torre.

XAVIER LEMOS GODOY
O pintor presenta a mostra
Rande, ponte da historia
até o martes 27 no Multiúsos da Xunqueira.
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tase esta fita, dentro do ciclo
Entre libros e escritores, na
Fundación Caixa Galicia.

Tarará Chis-Pum!

Rayo Malayo presenta o vindeiro xoves 1 e venres 2 ás
20h30 no Salón Teatro esta coreografía realizada e dirixida
por Cristiane M. Boullosa.
■ EXPOSICIÓNS

ANAKOS
Este colectivo ten un trabaEste fin
de semana
Fama.
El Musical
pode ser
visto en
OURENSE;
a primeiros
de marzo
poderémolo
facer en
PONTEVEDRA

SPENDING MOONA

Podemos ollar os audiovisuais Haraam 2006 e Androxenia 2006 até o 2 de
marzo na sala Alterarte do
Campus Universitario.

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.

ÁNGEL NÚÑEZ POMBO

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

J.M. LAZCANO

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. Na
sede de F ERROL 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. Na
sede da fundación en V IGO pode
visitarse o apartado Vangarda.
Alter Gráfico, con 40 propostas
de artístas contemporáneos, entre os que se encontran Barceló,
Chillida, Tapiés ou Canogar.♦

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

TEATRE DEL SOL
Este este xoves 22 ás
20h30, o venres 23 e sába-

Festival de Teatro
eatro e Danza Alternativo ALT
ALT 07
VIGO acolle unha nova edición
deste festival, organizado por
Noescafé Teatro coa colaboración da Concellaría de Cultura, e
que se desenvolve desde este
venres 23 –que se inaugura unha
mostra sobre teatro alemán na
Casa Galega da Cultura– até o 10
de marzo. Segundo a directora
desta edición, Lola Correa, “todas as compañías teñen como
punto en común o mostrar problemáticas sociais dos nosos dí-

as, como a inmigración clandestina, o medo ao diferente ou a
morte en soedade nesta sociedade globalizada”. Este ano incorpóranse como novidades a música –mercede á colaboración co
Festival Sinsal vigués e a Sala
Nasa de Santiago – e o cine –grazas á colaboración co Instituto
Goethe haberá un microciclo adicado a Bertolt Brecht os martes
27 de febreiro e 6 de marzo no
Auditorio do Concello–. A pri-

meira representación será na Praza de Compostela este sábado 24
no que a cía. barcelonesa La Invenció representará Las puertas
del cielo. Ademais haberá actuacións de danza nos autobuses urbanos e rúas da cidade a cargo do
Centro Coreográfico Galego;
concerto do grupo catalán Cabo
San Roque (fabricantes de instrumentos imposíbeis) o venres 2
na Casa das Artes. Máis información en www.festivalt.org♦
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llo denominado Memoria
no Museo do Pobo Galego
até o 4 de marzo.

Convocatorias

ROMPENDO CICLOS

V PREMIO GALICIA INNOVACIÓN

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 este 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.

Poderán participar neste premio todos
aquelas persoas, profesionais dos medios de comunicación galegos, que publicaran ou publiquen algún texto xornalístico de carácter científico (especialmente sobre temas de investigación e
desenvolvemento) entre o 1 de abril de
2006 e o 31 de marzo de 2007. Os traballos, feitos individualmente ou en
equipo, poden pertencer a calquera xénero xornalístico e estar publicados en
soporte escrito, audiovisual ou electrónico debendo ser enviados, xunto co formulario dispoñíbel debidamente cumprimentado, currículo, fotocopia do DNI
e un certificado da empresa que acredite
que traballa como xornalista nela, facendo constar a data de publicación. Remitiranse antes do 31 de marzo á Dirección
Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Consellaría de Innovación e Industria en SANTIAGO DE
COMPOSTELA. O traballo gañador recibirá 5.000 euros e o segundo 2.300.
Máis información en www.dxid.org.

EVOLUCIÓN GRÁFICA

Do martes 3 ao sábado 7 de abril
Omar Kessel e Anne Heyvaert imparten un Obradoiro experimental de
calcografía, litografía e xilografía,
cun total de 40 horas lectivas, na Fundación CIEC de BETANZOS. O prezo
de matriculación é de 190 euros a ingresar na conta de Caixa Galicia 20910018-76-3040023090. Información
completa en www.fundacionciec.com.

VI CERTAME
ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS
O Concello de Noia, a revista Casa da
Gramática e o IES Virxe do Mar convocan este premio literario de relatos

de aventuras, dotado con 3.000 euros,
ao que poderán concorrer todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego e de temática libre que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras. A
obra, cunha extensión entre 70.000 e
100.000 caracteres, presentarase por
cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por unha única
cara, debidamente grampados, cosidos
ou encadernados, sen sinatura e cun lema, baixo o sistema de plica. Enviarase antes do 7 de marzo ao Concello de
NOIA (Rosalía de Castro 2, 15200 Noia, A Coruña). O xurado emitirá o
seu fallo o 13 de abril.

BACHARELATO INTERNACIONAL

Como cada ano a Fundación Barrié
dota con 45.000 euros unha bolsa dirixida ás candidaturas galegas para cursar estudos validabeis e equivalentes ao
Bacharelato nalgúns dos Colexios do
Mundo Unido. As bases da convocatoria xeral, que remata o 16 de marzo, e
os impresos da solicitude pódense obter na web da Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido, r/
General Moscardó 5 - 3º C, 28020 MADRID; telf/fax 91 5769324; ou a través
do correo cmu@colegiosmundounido.es. Ademais a Fundación Barrié
convoca tamén 28 Bolsas para Ampliación de Estudos (máster e doutoramento) nos EE UU e países da Unión
Europea (excepto España), co obxectivo de facilitar o acceso a unha mellor
formación científica, técnica e artística
a novos universitarios, que poderán
completar a súa formación nos programas e centros europeos e estadounidenses de maior prestixio nas súas respectivas disciplinas. As bases das bolsas

DE PROFUNDIS

poden consultarse en www.fbarrie.org
e solicitarse até o 30 de marzo.

ARTIGOS XORNALÍSTICOS
NORMALIZADORES

O Concello de Carballo convoca a terceira edición deste premio que pretende
promover a reflexión sobre a situación
da lingua galega e o seu uso na prensa
escrita. Nel poden participar todas aquelas persoas que o desexen, sen límite de
idade, nacionalidade ou profesión, que
presenten un único artigo, de carácter
inédito e escrito en galego seguindo a
normativa oficial, cunha extensión de
entre 3.500 e 4.500 caracteres con espazos incluídos, no que se tratará calquera
tema relacionado coa defensa e promoción da nosa lingua, co seu estatus, coa
normalización lingüística en xeral ou
nalgún sector ou ámbito determinado,
coa lexislación e os dereitos lingüísticos,
etc. Os artigos presentaranse nun sobre
grande, pechado, baixo lema e plica, e
por cuadriplicado, no Rexistro de Cultura, Ensino e Normalización Lingüística
do Concello, ou remitiranse por correo
certificado facendo referencia ao premio
no exterior do sobre, ao Pazo da Cultura, sito na Rúa do Pan s/n, 1º andar,
15100 de CARBALLO, desde o 1 de marzo e até o 18 de abril. O 1º premio está
dotado con 1.000 euros e a publicación
do artigo en A Nosa Terra, La Voz de Galicia, Diario de Bergantiños, La Opinión, A Peneira, Tempos Novos, Vieiros e
Galicia Hoxe, e o segundo con 350 euros
e a publicación nos mesmos medios.
Máis información no telf. 981 704 304,
ou en www.carballo.org.

XI CERTAME FRANCISCO AÑÓN
O Concello de Outes organiza este concurso de poesía para promover os valo-

O Salón Teatro de
SANTIAGO acolle
a estrea de
Emigrados,
do Teatro de
Ningures, este
venres 23.

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

RAMÓN DAVID
MORALES

Tui

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
membro fundador da sala
eStar, espazo independente
para a arte máis nova
(www.saladeestar.com).

■ EXPOSICIÓNS

TINTAS GALEGAS
Álvaro Álvarez Blázquez
amosa as súas serigrafías na
Sala de Exposicións Municipal até o martes 27.

XOSÉ VILAMOURE

A galería Trisquel e Medulio acolle, até este sábado
24 de febreiro, as pinturas
do artista ourensán.

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.

REXISTROS E HÁBITOS
Máquina de tempo imaxes
de espazo é a mostra coproducida polo CGAC –lugar
onde a poderemos contem-

Verín
plar– e organizada pola
Fundació Antoni Tàpies
de Barcelona.

xico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até outubro.

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO

AP9-A3

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 este sábado 24 podemos ollar as súas pinturas
na galería SCQ.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagó-

Convócanse axudas económicas
destinadas a subvencionar o funcionamento das confederacións, federacións, coordinadoras ou agrupa-

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.

SETE OLLADAS
A UNHA REALIDADE

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

INTRAMUROS

D.O.G.
VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR

desde o vindeiro xoves 1 e
até o domingo 4, El arquitecto y el relojero, da man
dos madrileños Producciones OFF. Entradas e horarios en www.salayago.com.

cións de asociacións de veciños de
Galiza. A axuda económica que se
conceda poderá acadar, como máximo, o 90% do total do orzamento
presentado. A información completa desta orde está recollida no DOG
de 12 de febreiro de2007.♦

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

ZAPPING
O grupo portugués de percusión rende unha homenaxe a Frank Zappa o vin-

deiro mércores 28 ás 20h30
no Salón Teatro.
■ TEATRO

NUT
Esta compañía presenta
4.48 Psicose desde este xoves 22 ao sábado 24 ás 22h
e o domingo 25 ás 20h30 na
sala Nasa.

EMIGRADOS
O Salón Teatro acolle o
venres 23 e sábado 24 ás
20h30 a actuación da compañía Teatro de Ningures,
que estrea esta peza realizada por Cándido Pazó, Xosé Manuel Pazos, Suso de
Toro, Anxos Sumai e Sonia Torre, baixo a dirección de Etelvino Vázquez.

EL PALADÍN DE FRANCIA

Os máis cativos poderán gozar o domingo 25 ás 12h30
coa peza de sombras da compañía segoviana Libélula.

DEKÓMIKOS
Esta compañía representa
Estrellas del orinoco, de
Emilio Carballido, desde
este xoves 22 até o sábado
24, na sala Yago. No mesmo lugar poderemos ollar,

■ EXPOSICIÓNS

ENTROIDARTE
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 Comporta-

res creativos e literarios da nosa lingua e
contribuír deste xeito a apoiar aos novos
valores das nosas letras, así como render
homenaxe ao literato e autor do Rexurdimento. Poderán participar todas aquelas persoas interesadas, de calquera nacionalidade, con traballos inéditos escritos en lingua galega. Establécense catro
categorías: A (crianzas de 6 a 8 anos,
cun premio dun vale de 90 euros en libros a canxear en calquera das librarías
do concello e publicación da obra, e un
accésit para a publicación do poemario);
B (crianzas de 9 a 11 anos, cun premio
dun vale de 120 euros en libros e publicación do poema, e un accésit para publicación da obra); C (crianzas de 12 a
14 anos, cun premio dun vale de 150 euros en libros e publicación do poemario,
e un accésit para a publicación da obra
seleccionada); D (mocidade de 15 a 17
anos, cun vale de 200 euros e publicación da obra, e un accésit para publicación da obra seleccionada); e E (maiores
de 18 anos, cun cheque de 1.000 euros
para o gañador e publicación da obra, e
un accésit para publicación da obra). Para as categorías C, D e E os poemas terán unha extensión mínima de 150 versos. Os traballos presentaranse nun sobre pechado, co orixinal e 5 copias facendo referencia ao premio no exterior,
e dentro incluirase un sobre pequeno, tamén pechado, co título da obra, categoría na que participa e lema ou pseudónimo por fóra, e os dados personais, centro de estudos, título da obra e lema ou
pseudónimo e fotocopia do DNI no interior. Entregaranse na Casa da Cultura Oficina de Información Xuvenil (Avda.
de San Campio s/n, 15230) de OUTES
(A Coruña), antes do 9 de abril. O fallo
darase a coñecer nos actos de celebración do Día das Letras Galegas.♦

mentos Artísticos no Barroco, este xoves 22 ás 20h na
sede da Fundación Barrié.
■ CINEMA

ACTUAL
O ciclo Estreas do cinema
francés presenta este venres
23 no C.C. Caixanova La
petite Jérusalem (2005), de
Karin Albou; o luns 26
proxéctase no mesmo lugar
Les amants réguliers
(2005), dirixida por Philippe Garrel; e o mércores 28
La Trahison (2005), de
Philippe Faucon.

SMOKE
Podemos ollar esta fita este
xoves 22 ás 20h na Fundación Caixa Galicia.

A ÚLTIMA LÚA
O Cineclube Lumière presenta durante febreiro o ciclo Entre Fronteiras, como actividade complementaria da exposición que podemos visitar no MARCO.
O luns 26 ás 20h30 poderemos ollar no Auditorio
do Concello esta fita dirixida polo chileno Miguel
Littin no 2005.
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADO CAIXANOVA

Até o 25 de marzo o Centro
Cultural da entidade acolle
a IX edición desta recoñecida Bienal Internacional.
O country
punk do
grupo
norteamericano
Lucero
sonará o
mércores 28
en VIGO.

Marful está
este venres
23 en VIGO.
Na imaxe,
Ugia
Pedreira.

30 ANOS

A Casa Galega da Cultura,
co gallo da celebración do
festival de teatro alternativo ALT07, acolle esta mostra sobre o teatro e a danza
alemá desde este venres 23
até o 18 de marzo.

WONDERLAND 2

Os traballos de María Viñas e Alejandra Corral pódense ollar na galería María
Prego até o 9 de marzo.

ANTONIO HEREDERO

O pintor amosa a súa obra
até o mércores 28 na Casa
do libro.

TANIA ULLOA SOUSA
A Casa da Xuventude acolle até o mércores 28 a mostra de pintura Emocións a
través das mans.

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.

A Rede

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

CASAS DOENTES

Anuncios de balde
■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.
■ 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.

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.

■ 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

SÉCULO XX

■ 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.

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

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

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

■ 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

■ 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 comple-

certo a banda alternativa
italiana Sun Eat Hours,
xunto cos Saldos Arias. E
o mércores 28 poderemos
escoitar o country punk dos
norteamericanos Lucero.

ta en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, fins
de semana, temporadas... Chamar ao
686 753 105.
■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a domicilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.
■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ 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.

ALBERTO CONDE TRÍO
O próximo sábado 3 de
marzo ás 20h30 no CC Caixanova, esta formación
(Alberto Conde, piano;
Baldo Martínez, contra-

■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986 320 837.
■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos en Vigo. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e
cabaleiros, ao 986 378 608.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.
■ 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.♦

baixo; e Nirankar Khalsa,
batería-percusión) presenta
o seu novo traballo discográfico Andaina. Desta volta estarán acompañados pola voz de Maite Dono e a

Non vos riades que o conto é triste

www.asociaciondag.org
Páxina electrónica da Asociación Galega
de Deseñadores. Inclúe presentación, noticias do sector, lista de socios con referencias sobre eles, estatutos, contacto e
zona para asociados. Moi boa páxina. Sen
estridencias, sen excesos de deseño, con
información e ligazóns moi ben xerarquizados, con pouco peso para que corra mellor, moi clara. Un exemplo a seguir.♦

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

DEBUXANDO

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

AS QUE MATAN O SONO
Representada pola compañía Arela das Artes, realizada a partir do Macbeth de
Shakespeare, este xoves
22 ás 21h no teatro Arte
Livre (Vázquez Varela 19)
por 10 euros, baixo a dirección de Carlos ÁlvarezOssorio e interpretada por
Diana Mera, Marta Pérez
e Charo Pita.
Esta compañía representa a
peza Como vas a morir si
no tienes madre do venres
23 ao domingo 25 no teatro
Ensalle.

Vai dar un concerto este xoves 22 ás 20h30 no C.C.
Caixanova, baixo a dirección de Roberto Abbado e
a participación da soprano
Catherine Wyn-Rogers,
que sustitúe a Jennifer
Larmore, como estaba
anunciado, por enfermidade. No mesmo lugar teremos o luns 26 á Orquestra
Sinfónica da Radio de
Leipzig, dirixida por James
Gaffigan e con Arabella
Steinbacher ao violín.

UN DÍA DE FORMIGA
O teatro Arte Livre presenta este musical de Eisenhower Moreno, con cancións en directo e 22 coreografías de Paula Cobián.
Os sábados e domingos ás
18 h. por un prezo único
de 10 euros. Información e
reserva de entradas en
www.tal2005.com.

Vilagarcía
ilagarcía

NOC
Podemos escoitalos en directo, xunto con Ente, este
xoves 22 ás 22h30 na Fábrica de Chocolate.

■ MÚSICA

DIE SINGPHONIKER
O vindeiro venres 2 poderemos escoitar ás 21h no
Auditorio Municipal á Real Filharmonía de Galicia, dirixida por Antoni
Ros Marbà, e a actuación
do concertino James
Dahlgren.

MUSICALIA!
O concurso de novas bandas
que se celebra na Sala A!
presenta este venres 23 as
actuacións de Samuel Levi,
Snail e Spina Fecunda.

MENTALES
Esta banda de ska, reggae e
fusión toca en directo o
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. O
martes 27 vai dar un con-

■ TEATRO

ABOCCA VOLTA

SINFÓNICA DE GALICIA

ASOCIACIÓN GALEGA
DE DESEÑADORES

guitarra flamenca de Cuchús Pimentel.

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

Andamos no entroido mais non estamos ante unha entroidada. En tempo de farturas, enchentes e bebedeiras, unha opción pode ser esta cervexa “Celtia”. Toda unha bebida de culto en Tunicia que adoptou un nome e un sabor que non envexa á nosa centenaria “Estrella de Galicia”.♦

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.♦
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F

rancisco González, presidente do BBVA, vén
de dicir que “non se
avergoña” do seu soldo de
9,77 millóns de euros ao ano
(uns 1.650 millóns de pesetas). Di que o seu banco é

transparente. (Non tanto).
Podería ter dito tamén, que
el non é un político. Cobra
do sector privado. (Non é de
todo verdade: pois, canto lle
debe a banca ao erario público? Quen tapou os buratos

de Botín no Santander en
tempos do felipismo?). En
todo caso, ninguén se mete
aquí cos banqueiros. Todo o
mundo paga as comisións,
os xuros. A ditadura do billete é a máis implacábel.♦
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Xosé Antonio Diéguez
‘Antes tiñamos a romaría do Monte Faro e
agora a do parque eólico’
H. VIXANDE
Preside a comunidade veciñal
de san Vicente de Argozón de
Chantada, que vén de gañar
un recurso ante o Tribunal Superior contra o parque eólico
instalado por parte de Enercín
(agora Galicia Vento) no monte
comunal que preside. Chámase
Xosé Antonio Diéguez Otero.

mos que os parques eólicos teñen que ser racionais. Tal e como
están concibidos non o son. Non
estamos contra as eólicas sempre
que o seu impacto sexa razoábel.
En todo caso, parece que
lles deron a razón. Outros virán a reclamar o mesmo.
Déronnos a razón porque fixeron un espolio e unha chafallada.
Declararan a utilidade pública do
parque por enriba do interese veciñal no monte comunal e agora
as cousas volveron ao seu sitio. Isto é un triunfo para o monte comunal, que proporciona unha riqueza social cultural e económica
superior á que dan os parques.
Falemos de cartos, canto
lles pagaban?
70.000 euros anuais con moi-

XOSÉ RAMÓN POUSA

O

Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

Aquí o que hai é moito litigante.
Si somos litigantes. Vemos que
están a amolar a nosa terra e hai
que defendela e máis se se trata
dun monte comunal coma o noso.
Total, para que querían o
monte?
É un espazo da Rede Natura.
Hai cincuenta anos o Estado plantounos piñeiros e non nolo devolveron até hai pouco. Logo chegaron coas eólicas. As eólicas ás veces cegan con euros pero no noso
caso nin sequera, prometían miseria. O monte debe ser para goce
dos veciños. Se non houbese impacto visual, perigo co xeo, contaminación dos líquidos das máquinas, ruídos de baixa frecuencia nin
interferencias na televisión, podíamos calar, sempre que a compensación non fose de miseria.
Co bonitos que son os muíños.
Moi bonitos para a ecoindustria.
Para nós son banderillas no monte.
Antes tiñamos a romaría do Monte
Faro, agora a dos aeroxeradores.
Pero non negará que traen
o progreso.
O progreso para as grandes eléctricas. Cobran o dobre polo quilovatio e ao cidadán a subirlle a luz co
conto de que son enerxías limpas.
Ao mellor hai que ordenar
a súa instalación, pero positivos son.
Hai moito tempo que dixe-

Indulto
para
o viño

tos condicionantes. A instalación
é de 38 megavatios, o que o converte no décimo da Galiza en
canto a potencia instalada.
E canto rende?
Xera dez millóns de euros
anuais. E só queren pagar 70.000 euros, iso que nós poñemos o monte.
E despois, non pensan negociar?
Dixemos que estamos abertos a todas as posibilidades. O
fallo xudicial a quen obriga é á
Xunta. Se hai que cumprir a sentenza, iso supón un custe para todos os galegos porque hai que
indemnizarnos cunha morea de
cartos que non nos pagaron antes. E claro, a empresa quererá
danos e prexuízos. E sabe en nome de quen nos deixaron sen

monte? No nome de todos os galegos, eses que agora terán que
pagar esta chafallada.
Quen mandou instalar o
parque?
O Goberno do PP encabezado por Manuel Fraga Iribarne.
Todas as actuacións administrativas levounas o PP porque o
parque ocupouse en 2003.
E agora que pasará?
O que queiran a Consellaría de
Industria, Enercin e os veciños.
Que veñan falar con nós. Seguimos no lugar no que estabamos.
E se deciden presentar un
recurso?
Cabe esa posibilidade. Nós tiñamos previsto solucionar isto en
dez anos. Van catro e xa temos esta sentenza que nos é favorábel.♦

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

viño forma parte da
cultura
ibérica.
Sendo tan variado
en cultivos e tipoloxías, case diriamos que é o elemento común entre moitos
factores diferenciais deste
mosaico cultural que chamamos Iberia, sendo, ademais, a cultura do viño a
que nos une ao resto dos
países de Europa abrazados
polo círculo máxico dos
cultivos da vide que se estenden dende Alemaña a
Portugal, seguindo as marxes dos grandes ríos de Europa, dende o Rin, até o
Douro, pasando polo Ródano e o Miño. Son máis
de 2.500 anos de cultura
enolóxica que, froito da investigación e da aplicación
dos últimos avances tecnolóxicos, acadou nas últimas
décadas os seus mellores
resultados con produtos de
gran calidade e alto rendemento económico para os
practicantes dunha agricultura altamente especializada. Certamente, unha cultura que non admite excesos
e que ten no alcolismo a
outra cara da moeda.
A mellora da calidade
do viño coincide xustamente cunha caída no consumo que lles afecta, especialmente, aos sectores
máis mozos da sociedade,
que consomen outra caste
de alcois, principalmente
destilados, moito máis perigosos para a saúde humana
e que responden a actitudes
socioculturais de consumo
que nada teñen que ver coa
tradición do viño. Non lle
falta razón á ministra Helena Salgado cando reclama
a atención da sociedade sobre os problemas coa bebida dos mozos pero faltoulle
dicir en que porcentaxe é
responsábel o viño deste
comportamento.
A decisión adoptada o
16 de febreiro polo presidente José Luís Rodríguez
Zapatero, de interromper a
tramitación do proxecto de
lei é froito, sen dúbida, da
presión exercida pola industria vitivinícola pero tamén do senso común.
Contribuír a esta cultura
razoábel do viño, agora que
tantas virtudes medicinais
lle descobren, esixirá, sen
dúbida, transmitir o valor
da moderación nun consumidor que ten ante os beizos a posibilidade de distinguir entre un mosela, un
rheincau, un wüttermberg,
un ribeiro ou un rioxa, ou
afondar moito máis e descubrir a personalidade que
lles imprimen aos caldos
europeos os centos de castes apegadas á terra. Agardemos que no próximo intento, viño, saúde e cultura
saían mellor paradas.♦

