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O PRESIDENTE GALEGO, EMILIO PÉREZ TOURIÑO, ANDA NERVIOSO.
Así o demostra a súa orde de modificar os rótulos da Vicepresidencia, pero, sobre todo, a súa intervención o mércores 28 de febreiro no parlamento. Ante a interpelación do voceiro do BNG
sobre o cargueiro Obstedijk, Touriño atacou directamente un dos
seus conselleiros, o do Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, acusándoo de ineficaz na vaga de incendios, e mesmo descualificou
a demanda de máis transferencias que naqueles momentos estaba a negociar o vicepresidente, Anxo Quintana, en Madrid. O voceiro nacionalista, Carlos Aymerich, unicamente cuestionara a
actuación do goberno central nos problemas do cargueiro, gabando, pola contra, a actuación da Xunta. Touriño esqueceu que
era o presidente galego e realizou unha defensa non só das actuacións do goberno central, senón do centralismo, chegando á
descualificación da propia autonomía. A esta postura de supeditación a Madrid hai que engadirlle a incohencia do seu partido, o
PSOE, que vota na Galiza a prol da construción civil en Astano,
postura que defende publicamente Touriño, e se manifesta en
contra no congreso, como lle lembrou Aymerich. Este xogo duplo é máis grave se cremos o parlamentario Xavier Carro, que
vén de afirmar que a negativa do PSOE estaba apoiada por Touriño. Ante esta situación o presidente debe dar unha explicación
pública e deixar clara a súa postura.♦

BIOGRAFÍA DE MARÍA MARIÑO

M aría M ariño cheg a no ano 1 9 4 7
a Para d a do C ourel, onde coñece ao poeta
Uxío N ovoneyra , circunstancia que
provocará o xurdimento dunha d as voces
máis sorprendentes d a lírica g aleg a .
N o ano 1 9 6 3 publica , cun limiar de O tero
Pedrayo, o libro Pala bra no te m po, despois
escribirá os poemas que compoñen Verb a
que co m e z a (1 9 9 0), publica d a
postumamente. En 2 0 0 7 dedícaselle o Día
d as Letras G aleg as, corenta anos despois
d a súa morte e cando se celebra tamén o
C entenario do seu nacemento.

PA C O VILABARR O S

Xerardo AgraFoxo

Pepe Carreiro
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O parlamentario Xavier Carro afirma que a negativa contou
co apoio de Touriño

O PSOE vota no Congreso contra
a construción civil no estaleiro de Fene
AFONSO EIRÉ

O PSOE votou no Congreso en contra dunha proposta do BNG que demandaba a negociación do Estado español coa
UE para que o estaleiro de Fene puidese volver a construír barcos civís. Facíao dous días antes que o conselleiro de Industria, Fernando Blanco, se reunise en Bruxelas co director xeral da Competencia. Dúas semanas despois que o parlamento aprobase por unanimidade o apoio ás negociacións da Xunta en Bruxelas. Tres semanas despois de que Emilio
Pérez Touriño, presidente da Xunta declarase o proxecto como “obxectivo nacional”. Máis ou menos os mesmos días
que Touriño afirmase que contaba coa apoio do presidente do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, para este
plano. Dáse a circunstancia que esta negativa do PSOE no Congreso contou co visto e prace do propio Touriño, segundo manifestacións do deputado socialista, Xavier Carro, encargado no Congreso de oporse a iniciativa nacionalista.
Seguramente, os cidadáns andan
A grave incoherencia é aínda
a darlle voltas para entender a maior se lles damos creto ás declanegativa dos socialistas, o PP racións do propio Carro, quen mamantivo antes idéntica postura, nifestou que a negativa socialista
en permitir que
contaba co apoio
os achatarrados
do presidente de
estaleiros de AsGaliza, e tamén
tano poidan volsecretario xeral do
érez Touriño
ver construír barPSdeG-PSOE, Pécos civís, para o debería desmentir
rez Touriño.
que están dotados as palabras
Un Touriño
coma ninguén.
que non só apoiou
Aínda lles será do seu compañeiro
a proposta do seu
máis difícil de enconselleiro, como
Xavier
Carro.
tender ao analizar
tamén o fixo o PP,
como o PSOE ten
no parlamento,
dúas posicións ansenón que consitagónicas. Na Gaderou o proxecto
liza están a prol do plano que pre- como un “obxectivo nacional”,
sentou a Consellaría de Industria, dándolle todo o seu apoio público
votando a prol súa no parlamento, ante as dúbidas xa xeradas daquementres que no Congreso se ma- las sobre a súa postura.
nifestan en contra, derrotando a
Touriño tamén levaba en carproposta do BNG.
teira, na súa entreOs parlamenvista co presidentarios
galegos,
te español Rodríconsecuentemenguez Zapatero na
PSOE pediulle
te coa súa obeMoncloa, o condiencia estatal, a Barreras
seguir o apoio do
non só votan ta- que mercase os
goberno central
mén en contra
para lograr que
desta
proposta estaleiros de Xixón, Bruxelas permitique apoiaron os
se a construción
seus compañeiros Sestao e Sevilla,
civil en Fene.
na Galiza, senón
Logo da entreque un dos seus pero négalle Astano. vista considerou o
integrantes, Xaencontro como povier Carro, parlasitivo e deu a entenmentario ferrolán,
der que Zapatero e o
é quen se opón rotundamente a goberno central, logo de estudar o proque o estaleiro de Fene poida xecto, apoiarían o plano da Xunta.
volver ter vida propia.
Pero agora Carro afirma que
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Vén da páxina anterior

nase “e repetir os traumas xa vividos”. Mesmo afirmou que “non hai
ningún país europeo que aposta
pola construción civil privada”.
Afírmao cando a construción
civil europea está nunha nova
etapa dourada e cando a nivel
mundial hai máis demanda de
construción de barcos que capacidade dos estaleiros.
Afírmao Carro cando o
PSOE desde o goberno central,
non só propiciou a privatización
doutros estaleiros españois, senón que a presentaba como a
única saída.
Barreras ten afirmado que a
SEPI lle pediu que mercase os
seus estaleiros en Xixón, Sestao
e Sevilla, de propiedade estatal.

O BNG só demandou
no Congreso
que o goberno central
negocie coa UE.
Por que o PSOE
o impide?

E no seu intento de desacreditar a iniciativa do BNG, cualificouna de “electoralista”. Esquecendo que a construción civil
en Astano é unha demanda dos
nacionalistas desde que en 1984
privaron a mellor factoría de Europa desta posibilidade. Gobernaba o PSOE e á decisión chamáronlle “Reconversión Naval”.
Foi apoiada polos sindicatos
UGT e Comisións Obreiras. Os
mesmos que se opoñen agora ao
plan dos nacionalistas.
Esquece tamén o deputado
Carro que en febreiro do 2005 a
Comisión de Economía do Congreso aproba por unanimidade
unha proposición do BNG na
que se demanda que os estaleiros
galegos entren no reparto da cota de produción civil asignada ao
Estado español.
Estrañeza tamén pode semellar que IU se una á postura do
PSOE, sobre todo se temos en
conta que defende todo o contrario na veciña Asturias, onde
aposta por vender a factoría Juliana. Algo semellante ao que
ocorre coa regasificadora de Reganosa, deostada por IU en Ferrol e apoiada en Asturias.♦

Francisco Rodríguez lamenta o ‘desprezo’
O deputado do BNG, Francisco Rodríguez, autor da iniciativa votada no Congreso, lamenta o “desprezo” polo plan presentado pola Xunta e olla
“alarmado” como “nin sequera
lle permiten concursar”.
Rodríguez entende que se
poida estar e contra dun proxecto en concreto, pero non
comprende como se descualifica na súa totalidade.
Rodríguez comezou a súa
intervención no Congreso afirmando que “a nosa é unha proposta contra a pasividade, o
despilfarro, a inactividade e a
perda de cualificación dun estaleiro con grande experiencia
histórica”.
O BNG demandaba que o
goberno central negociase coa
UE “as limitacións e prohibicións que pesan sobre Navantia-Fene para que poida volver
construír barcos civís a través
da concesión a outra empresa
das instalacións que non están
a ser utilizadas”.
O PSOE presentou unha
emenda que negaba a volta a
construción civil e se manifestaba a prol do uso das instalacións de Fene para outras tarefas industriais.
Rodríguez explicou que
“non se trata de privatizar o
público que está a funcionar,
senón que é para posibilitar a
súa utilización e o seu rendemento social”.
Xavier Carro cuestionou a infrautilización do estaleiro de Fene, afirmando que “non é un activo ocioso, senón unha peza clave para que Navantia poida facerlles fronte aos seus pedidos”.
Non só se contradicía coa
emenda presentada, para dedicar eses terreos a outras actividades industriais, senón que
confundía a mantenta a facturación conxunta dos estaleiros
de Fene e Ferrol coas vendas
só da antiga Astano.
La Voz de Galicia titulaba
ao día seguinte: “A Sepi mestura datos de Astano e Bazán
para argumentar contra o
plan”. E subtitulaba: “compara
a posíbel facturación do centro
de Barreras coas cifras de Navantia en toda a ría ferrolá”.

Francisco Rodríguez.

A.G . N .

Contestaba así tamén dal- cidiron pechar Astano para prigún xeito a unha información mar os estaleiros en Andalucía,
de El País do día anterior na coincidindo cos planos deseque se afirmaba
ñados pola UE e
que “Barreras
a OTAN. O PP,
prevé facturar en
cando chegou ao
Fene menos da
Goberno central
on se trata
metade do que
realizou a mesde
privatizar
agora ingresa
ma política, coa
Navantia”.
anuencia de Mao
público
que
está
É de destacar
nuel Fraga na
tamén como os a funcionar, senón Xunta.
xornais do GruA chegada
po Prensa Ibéri- de posibilitar
do BNG ao goca, Faro de Vigo
berno deulle un
e La Opinión a súa utilización e
xiro inesperanon recollían o rendemento social” do. Antes tiñan
voto en contra
que limitarse a
do PSOE á pro- F. RODRÍGUEZ
presentar proposta do BNG
postas nos parno Congreso,
lamentos reclaportada na totamando a conslidade dos outros xornais gale- trución civil para Astano.
gos.
A Consellaría de Industria
Estamos xa que logo nunha comezou a elaborar un plan
guerra política na que existen para facer realidade esta arela.
por detrás intereses económicos. Primeiramente, falou coas empresas auxiliares do Ferrol.
Xiro non agardado
Atopou o seu apoio. Tamén o
da Sepi. Semellaban declaraDesde 1984, os socialistas de- cións de boas intencións sen

‘N

visos de prosperar.
Seguidamente, Fernándo
Blanco púxose en contacto con
Barreras. Xa tiña un plano industrial. O apoio das dúas caixas galegas foi decisivo.
Daquelas a Sepi analizou
que agora podían ir en serio, e,
na vez de estudaren o plano
presentado, comezou a descualificalo antes de analizalo.
Seguidamente, principiaron as mentiras xustificativas
da Sepi. Referíanse a un tratado coa UE que pasou a ser só
un acordo e, finalmente un
“pacto secreto”.
Un pacto que o goberno
galego non coñece por máis
que o demandou por numerosas vías oficiais.
O problema é que agora,
segundo unha fonte socialista,
só hai un pacto verbal de Zapatero coa UE. Pero Zapatero, segundo lle indicaría na súa entrevista a Touriño, non está disposto a “rachar a súa palabra”.
Unha renegociación coa
UE é posíbel este mesmo ano
segundo este mesmo acordo
“verbal e secreto”. Pero os socialistas néganse.
Aínda así, Pérez Touriño
vese na obriga de apostar polo
plano realizado polos seus socios de Goberno. O parlamento aproba por unanimidade negociar con Bruxelas e que os
tres voceiros na comisión económica acompañen ao conselleiro á capital europea.
Pero as presións do goberno do Estado impiden que reciba a Fernando Blanco a comisaria da Competencia, Neelie
Kroes. Propóñenlle que despachen cun funcionario. Os nacionalistas contratacan e solicítanlle unha entrevista ao director xeral. Que si que os recibe.
Será o martes 1 de marzo.
Desde o BNG afirman que,
ante os atrancos non van tirar a
toalla. Agora semella que chegou a hora de que se manifeste
a sociedade civil galega, especialmente a ferrolán. Agárdanse mobilizacións na rúa. Ninguén cree que Ferrolterra estea
disposta a morrer de inanición
decretada en Madrid. Ten unha
longa historia de loita.♦

As montañas e ríos 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
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

A nova ponte sobre o río Miño:
consideracións ecoloxistas

Felipe González

Nas mulleres está
de mod a o rasura do
d a pube, coa
salvid a de dunha liña
vertical. N os homes
a depilación de norte
a sur.
“Irán ten un anhelo
case enfermizo polo
progreso científico”. É
unha frase de El País ,
2 6 de febreiro. O u
seña que se len o
C orán son uns
fanáticos e se
desenvolven a
tecnoloxía uns
enfermos.
Cada ve z as pra z as
de g araxe son máis
pequenas e os coches
máis grandes.
Durante a Transición
as manifestacións
estaban mal vistas
pola xente de orde.
Eran asunto de
revoltosos e / ou
revolucionarios. A
dereita non gastaba
pancarta, nin berraba
consignas. Iso
cambiou agora, polo
menos en M adrid. A
Asociación de Vítimas
do Terrorismo e o PP
gastan máis z apato e
máis pastillas contra a
afonía que en 1 9 7 8
os mozos airados da
O rganiz ación
Revolucionaria dos
Traballadores.
Portada de El
Mundo (domingo 25):
“ O meu nome é Toñi,
nai de Silvia. ¿De que
tería servido o
asasinato da miña filla
se O tegi volve ás
institucións vascas?”.
Imos ver! Aquí hai
algo raro. O texto soa
a redactado por un
gabinete, non parece

ADELA FIGUEROA

A construción dunha nova ponte sobre o Miño en Lugo ameaza o equilibrio ecolóxico dunha zona moi sensíbel á chuvia. Para evitar asolagamentos e incidentes no
futuro, convén analizar moi ben como se transforma a área ao acometer esta obra.

N

on parece sensato que unha obra tan
impactante poida non ir acompañada
dunha Avaliación de Impacto Ambiental, resultado do Estudo de Impacto Ambiental que foi feito, por preceptivo, deste
proxecto. A seguir a esta Avaliación terá que
vir unha Declaración de Impactos Ambientais, co consecuente estudo de Redución de
Impactos e amortecemento destes. Neste conN-VI
xunto de apreciacións non será
na zona
de menos imporda Tolda
tancia o impacto
paisaxístico que
vai
construída
parece esquecido
no estudo prelisobre unha
minar.
Botamos tachaira de chea
mén a faltar unha
avaliación de ris- que, se ben non
cos, resultado da se ten inundado
interrelación entre
todos os factores
recentemente,
que os definen:
todo fai prever
Isto é: Análise dos posíbeis
riscos: Enxurra- que comece a ter
das, derrubamenese perigo”
tos de terras, fraxilidade e inestabilidade do substrato, resposta ás
chuvias torrenciais, así como afectación ao río
e as enchentes que puidesen vir provocadas
polos traballos no talude de tanta pendente.
Cada un destes problemas ten as súas
compoñentes: Probabilidade do suceso (Perigosidade), afectación a bens e persoas, capacidade de resposta diante do suceso.
Analicemos o lugar e o seu ambiente: As
carballeiras, para alén de función paisaxística, botánica, ecosistemas maduros, e de lugares comúns de lecer, para toda a cidadanía,
cumpren un importante papel no conxunto
do ambiente.
No lugar que nos ocupa (Parque de Mar-

‘A

cos Cela), as árbores actúan como fixadoras
de solo evitando que este escoe e se perda,
indo parar, neste caso, á Nacional VI (zona
da Tolda), e, finalmente, ao río.
Reteñen as augas de chuvia como esponxas verdes, evitando as enxurradas que inundarían a estrada e provocarían “avenidas” como xa vimos en repetidas ocasións no inicio
deste inverno
noutros lugares de Galiza.
(A estrada da
Tolda está dada por Fomento como asolagábel –chaira
de chea–). Pola evolución
esperábel do
clima agárdase
que as chuvias
torrenciais pasen a ser, nun
futuro máis ou
menos próximo, a tónica
xeral cando
antes eran a
excepción nesta terra.
A zona ten
unha acusada
pendente e, se
estes resultados nefastos
non se producen, na actualidade, éo, precisamente, pola acción das
árbores e o
mato a elas
asociado.
Na zona sinalada existe
unha falla directa deslizante (a que ac-

tuaría para abrir o val do Miño, separando en
dous o antiguo planalto, ou penichao de erosión). Esta falla está citada e documentada
no antigo PEPRIM, e ten a súa localización
á altura da Volta da Viña. Todos os mananciais asociados á zona teñen a súa nacenza
aliñados no basamento (augas termais, augas
Continúa na páxina seguinte

Gonzalo

Cartas

A reportaxe sobre
a caza da raposa
Que dúas páxinas máis desaproveitadas no último número de A
Nosa Terra (nº 1.257, páxinas 16
e 17) coa reportaxe sobre a caza
da raposa no Carballiño. Entrevístase a todo o mundo menos
aos que orgaizamos “Matar por
Matar Non” e aos grupos ecoloxistas con implantacións nas comarcas do Carbaliño (ADEGA e
Outeiro) e Ribadavia (Ridimoas
e Coto do Frade) que promovemos unha acción histórica no
que supón pararlles os pés aos
cazadores que teñen secuestrada
a administración galega. O 18 de
febreiro no Carballiño, entre uns
poucos, tivemos a valentía de saír ao monte a enfrentarnos cunhas persoas que están a rematar
coa pouca fauna en liberdade

que queda en Galiza. A Nosa Terra despacha o asunto cunha crónica simpática que lles dá moita
cancha aos cazadores, a uns cantos –que axudaron e teñen o seu
mérito– que viñeron dende Madrid, pero nin hai mención dos
que levamos o traballo de pagar
para organizar o asunto, moitas
horas de reunións e a responsabilidade de calquera suceso fóra do
guión que nos puxese nos titulares como “culpábeis” do tema. O
de menos é o realmente importante das nosas demandas: pretendemos cambiar a Lei de Caza,
limitar a tempada a un período
temporal único, que os cazadores
teñan que examinarse en serio do
regulamento e pasar un psicotécnico ao xeito, acabar cos campionatos de matar animais, obrigar a que as batidas esteñan xustificadas por un comité de expertos dependente da administra-

ción, reclamar que os Tecores sexan consentidos polos propietarios (non á incautación dos terreos), obrigarlles ao SEPRONA e
aos outros responsábeis da vixilancia a cumpriren co seu deber
(que non só se adiquen a perseguir os ecoloxístas), etc, para

que a pouca fauna que nos queda
libre poida subsistir.Hai cazadores que están da nosa parte. Na
reportaxe non aparecen porque
non se preguntou o suficiente.
Non se trata de rematar coa caza
senón de regulala, de que haxa
un equilibrio na natureza.Hoxe o

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.

Nº 1.258 ● Do 1 ao 7 de marzo do 2007 ● Ano XXX

Vén da páxina anterior

férreas, etc) Isto fai que a construción que
nese lugar se pensa facer, de tan grande
envergadura pola altura prevista das pilastras, debería de levar un estudo de antisismicidade e de reforzamento, en previsión de posíbeis movimentos de deslizamento. Sobre todo tendo en conta os
materiais xeolóxicos (xistos bastante meteorizados en estratos casi horizontais)
que poderían ser pouco resistentes a fenómenos de deslizamento).
A Nacional VI na zona da Tolda (desde o Balneario até Casa Maria, entronque
coa saída para Madrid) vai construída sobre unha chaira de chea que, se ben non se
ten inundado recentemente, todo fai prever que comece a ter ese perigo.
Lembremos, neste inverno, a Vilagarcia, Cee, Oia, Valga, exemplos nos que a
combinación do urbanismo decontrolado,
a construción de viais sen respectar os
cursos naturais das augas –Oia , en particular– e a desaparición das masas arbóreas nas ladeiras de pendentes acusadas,
transformaron as chuvias en enxurradas e
en desastre, cando neste país até agora
“sabiamos chover” sen que a auga representase tales danos.
Temos os exemplos aínda recentes.
Non vaiamos cometer os mesmos erros
por non meditar ben as nosas opcións.
A carballeira do parque de Marcos Cela está a suxante (superior) das fontes de
augas termais que saen nesa zona, precisamente por efecto da falla antes citada, tal
como acontece en Ourense nas beiras do
Miño. As obras de desmonte para pousar e
asentar todos os piares necesarios para facer a ponte van danar, con seguranza, a calidade e caráctisticas de dito manancial.
De todas as propostas que se formulan, esa opción é a peor, do punto de vista ambiental e ecolóxico.
Tamén chama a atención a limitación
de opcións que se ofrecen para a tan esperada e necesaria ponte.
Todos queremos a ponte. Mais non ten
que ser, necesariamente, a custo das nosas
riquezas (augas do Miño, estrada da Tolda, chairas de cheas e bosque de ribeira,
augas termais, seguridade dos habitantes
e visitantes, etc).
Por iso, como cidadáns de Lugo, solicitámoslle ao noso alcalde que faga chegar todas estas nosas observacións ao Ministerio de Fomento e ao organismo responsábel da elaboración deste proxecto da
ponte sobre o Miño. Observación que
acompañaremos cos respectivos informes
técnicos dos que dispoñamos e as alegacións oportunas no seu momento.♦

NA MEMORIA DO POETA XOSÉ SANTOS RODRÍGUEZ

Señor do encanto
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

N

os últimos tempos médranme as máis
duras despedidas. Arestora a de Xesús Santos Rodríguez: oitenta e oito
febreiros de mimosas para o meu encanto coas biografías que nos dan axuda e compromiso. Non máis obituarios, por favor. Abonda xa.
Eu chegaba na solpor desde a aldea nutricia e labrega de Quian e dixéranme os amigos que te foras de ida e volta polo mar e por
un tempo, lonxe da Casa. Era venres e a noticia anoa o peito das mensaxes, cega a gorxa. Van dar as once da noite e axiña amence
sábado; todo voa coma ti, miña andoriña e
arao de versos. Non vou coller o sono axiña
e dareiche a leria coma sempre, coma en antes e despois de te saber Poeta Popular do
mundo, máis alá dos con-sagrados. E falaremos de nosoutros, da historia pequeniña de
cadaquén, nese tute ou subhastado que é a vida. Presenza e soño. E Cangas: a túa nao, onde fabricas todas as metáforas e medras Poesía, Teatro e Amistade para ires silandeiro cabo dos que sempre esperan mar e peixe e un
bocadiño desa man de ofertas que se abre en
aloumiño e quenta na mornura e dá fianzas,
sabe a pan e zucre, viste os ollos de cereixas,
albisca os arroaces; e todo medra cara outro
mencer, namentras a noite anaina.
Viñeron tarde as telefonías dos amigos

que mandaran recado desta túa outra marea.
Non cheguei ao barco, porén chego a ti, que
vas na ponte, cos ollos verdeazuis e lixeiriño
de sempre, tal soñabas. Meu amigho ghrande. Andei contigo hai uns poucos días na procura, cando tiven que escolmar os artigos da
alma para a miña páxina na web da AELG
(www.aelg.org): alí estás; “Gardádeme un sitio” é o título que escribira desde hai anos,
cando celebrabamos a magnitude da pedra
do mar que ti honras no corredor marítimo de
Cangas, chantada coma un buxo de granito
sobre a sombra do que fora o espacio da entrega do río Bouzós na ría das túas recaladas
e solagos do diario: a praia de benidorm,
acordas? Hoxe, e para sempre, é nominado o
teu espazo para as idades da memoria. Pois
aquí, nesta parafita, estarei de certo, é unha
promesa en firme, neste vindeiro día-noite de
San Xosé, o teu-meu señor onomástico de
marzo, cando os Amigos das voces mariñeiras que de sempre son de teu, canten a coro
as tantas ledicias e venturas de cada vez, de
cada ano: as Cantigas de xoldra para Pepe
Poeta. Encantenón descansa e faille a entrega dun bico grande de noso a Rosalía, Castelao, Cunqueiro, Castroviejo, Cribeiro, Tovar,
Serafín, Cecilio, Pepita, Carme... se é que os
“miras” e que van de cando en vez polo “aterrado” das Palabras.♦

Xosé Lois

ADELA FIGUEROA PANISSE é presidenta de
ADEGA Galiza.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

único que hai é unha Federación
Galega de Caza que ten a administración coméndolle na man.♦
BERNARDO GARCÍA
(O CARBALLIÑO)

Conflito lingüístico
É de todo punto molesto e fica
fóra da realidade as valoracións
que sobre a situación lingüística
se trasladan nun artigo de opinión de La Voz de Galicia (18 de
febreiro do 2007) a través de Roberto Blanco Valdés.
Querer confundir a ausencia
de conflito lingüístico no desenvolvemento do súa rutina diária
con esa ausencia en Galiza, obedece ao interese militante en tratar de manter unha correlación
de forzas favorábel ao castelán
como elo intermedio dun obxectivo nada novidoso: a defensa do

bipartidismo españolista na nación galega, como mellor medio
de afastar a Galiza da toma de
decisión no que aos seus intereses respecta.
O feito de ser galego non me
supón unha problemática persoal
específica mais, o feito de, consciente e teimudamente, exercer
como tal, si. Quixera deixar
constancia de só dous feitos obxectivos concretos.
1. Perante a esixencia de rea-

lizarmos o trámite legal para casar no verán do 2005 nos xulgados de Ferrol en galego, tivémonos que someter á vexación de
nos sentir estranxeiros na nosa
terra ao utilizarmos de interprete
improvisado un funcionario dos
xulgados pola reiterada negativa
da xuiza a ler o texto en galego.
2. Temos unha filla escolarizada en infantil no ensino público. O desexo reiteradamente manifestado ao centro escolar, ins-

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

pección educativa e Consellaría
de Educación é que conserve a
súa lingua propia (Galizagalego; non é tan difícil chegar a
esa conclusión) coa única demanda de que chegue á casa falando no idioma no que saíu falando da casa o primeiro día.
Folga dicir que a implantación
do castelán é teimuda malia non
estarmos en Castela. A resposta
da consellaría é que cumpren a
lei vixente; xa que logo, cambien
a lexislación na defensa das galegas e os galegos.
“Despois de catro séculos de
política asimilista, exercida con toda riqueza de astucias e violencias,
o noso idioma está vivo. Sodes,
pois, uns imperialistas fracasados”. Sempre en Galiza, do máis
venerado que lido, Castelao.♦
CARLOS OUTEIRO
(FERROL)

de Toñi. En todo caso,
¿como se pode
vincular a dor dunha
vítima coa necesidade
de exercer unha liña
política tan detallada?
Con todos os respectos
por Toñi, pero ela nin
é o governo, nin o
parlamento, nin a
oposición, nin é
sequera deputada.
¿ O u é que agora
vamos estar
gobernados polas
vítimas? O propio
Franco dáballes unha
paga aos da
Herm andad N acional
de Ex combatientes,
pero nin os poñía de
ministros nin tan
sequera lles pedía
opinión.
Un socialista no
café fala b astante
alto. Di que os d a
ETA son os
b anqueiros do
Vaticano. É un
disp arate, pero que
lle permite exorciz ar
dous inimigos dun
golpe. N ese momento
non lembra a Paco
Vázquez.
O Tribunal Superior
de G aliz a insiste en
que o concello de
Vigo debe ordenar a
demolición d a meta de
d a rúa Rosalía de
C astro e dunha
more a de bloques de
edificios máis.
Q ueixanse de que o
concello non fai
cumprir a sentenz a .
Pois claro, é evidente
que non a vai
cumprir. Simplemente
porque é imposíbel.
A base do PS O E
and aluz and a
b astante ca bre a d a .
Descafeinaron o
Estatuto p ara
contentar o PP e ao
final Arenas fíxolles a
xog a d a . En G aliz a
tería p asa do o
mesmo se non
estivese o Bloque.♦
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A CIG, sindicato maioritario no sector, considera que a medida ‘é positiva, pero ins

Consenso entre os tres partidos para que
se impartan en galego un mínimo do 50% das materias
MARÍA OBELLEIRO
A Consellería de Educación
vén de anunciar un novo decreto acordado polos tres partidos parlamentarios que
obriga aos centros de ensino
non universitario a impartir,
como mínimo, a metade das
clases en lingua galega. Para
garantir o cumprimento do
texto legal, Educación avaliará a situación para comprobar o índice de aplicación das
medidas acollidas na norma.

Fernando Buesa.

Apoiar
as vítimas
é imposíbel
Javier Ortiz comenta en El
Mundo (26 de febreiro) a posibilidade de estar politicamente coas vítimas do terrorismo. “¿Cómo apoiar os desexos políticos das vítimas, se
elas mesmas distan de ter
puntos de vista homoxéneos?
Estes días pudemos velo con
total claridade: Mikel Buesa,
irmán de Fernando Buesa,
asasinado hai sete anos, asume en público os postulados
do PP; Natividad Rodríguez,
viuva do dirixente socialista
alavés, está en sintonía co
Goberno central; en fin, Jon
Buesa, tamén irmán da vítima
apoia o PNV. ¿A cal deles habería que darlle prioridade
para estar coas vítimas?♦

A partir do próximo curso e por
primeira vez na historia, o galego gozará de preferencia legal nas aulas dos centros de
Educación Primaria, Secundaria, Bacharelato, Formación
Profesional e no ensino para
adultos. Deste xeito, Galiza dá
un paso máis na normalización
da lingua no ensino, ao igual
que xa fixeran outras autonomías do Estado español, como
Cataluña, Euskadi, a Comunidade Valenciana e as Baleares.
A medida para galeguizar o eido escolar, que afectará tanto
aos centros públicos como aos
concertados e privados, ámbito
no que prima o español, foi celebrada por educadores, pais e
editores. Coa medida téntase
que os alumnos acaden competencias semellantes nos dous
idiomas, independentemente
da lingua familiar. O novo decreto acordado polo PSOE,
BNG e PP vén substituír o vixente, que data de 1995 e que
establecía que un terzo das materias debían ser impartidas en
lingua galega.

A capacidade
de Barreras
non era un farol
Carlos Agulló comenta en La
Voz de Galicia (27 de febreiro) a situación actual de Astano. “Quen manteñen a súa negativa a que Astano poida volver á construción civil privada
vai ficando sen argumentos.
Un dos que se utilizaron en
contra de que Barreras poidese sacarlle proveito os terreos
ermos de Fene é que á empresa viguesa só a moverían intereses especulativos. A pega
queda invalidada polo anuncio de que Barreras investirá
uns 200 millóns de euros no
continente asiático para poder
atender os seus clientes. A súa
capacidade non era un farol. O
Goberno central ten unha débeda coa comarca de Ferrol. A
reconversión naval iniciada
nos oitenta non foi máis que
un plano de peche de talleres e
pago de prexubilacións. A
proba está nos propios terreos
baldeiros de Astano: son un
barbeito industrial á espera de
investimentos. Pasaron dúas
décadas, varios gobernos e diversos instrumentos de relanzamento económico sen teñan
dado froito. Cando semellaba
que chegara o intre de tirar a
toalla, aparece un proxecto
empresarial sólido e, polo que
se ve, con capacidade financeira (...). Os proxectos de Barreras para Fene e para Asia
non son excluintes”.♦

As reaccións

PA C O VILABARR O S

O castelán será a lingua dominante
en infantil e primaria
Estímase que unhas 100 aulas
de Infantil e Primaria, parte
ínfima das existentes, imparten hoxendía as clases integramente en galego, coa excepción dos idiomas. O novo decreto establece que os alumnos de Educación Infantil
aprendan a ler e escribir na

lingua materna que predomine
en cada aula. Progresivamente
serán ensinados a ler e escribir
na outra lingua oficial que sexa minoritaria na clase. É dicir, se hai unha maioría de nenos castelán-falantes, como
adoita ser o caso, a profesora
terá a obriga de impartir as

clases en castelán, sen esquecer a aprendizaxe do galego.
O resultado desta norma será
que a práctica totalidade do
ensino en infantil e primaria
se impartirá case totalmente
en castelán, de modo que a situación non sufrirá variacións
a respecto da actualidade.♦

A conselleira de Educación,
Laura Sánchez Piñón, subliñou
o “espírito progresivo do decreto” e declarou que Galiza “está
dando un exemplo de que a lingua nunca debe enfrontar os
grupos políticos”.
A CIG, sindicato maioritario no sector, considera que o
acordo asinado polos tres partidos con representación no parlamento “é insuficiente, aínda
que supón un avance significativo xa que vén substituír os
dezaseis anos perdidos pola
falta de políticas decisivas e
expansivas”. Anxo Louzao, secretario xeral de CIG-Ensino
láiase da peaxe que houbo que
pagar para que o PP accedese a
asinar o texto legal, “a nosa
idea era empregar o galego como única lingua vehicular, agás
na materia de Lingua Española”. E é que a Xunta, para lograr o apoio dos populares,
eludiu a obriga de impartir
máis clases en galego que en
castelán. Louzao apunta que o
decreto é consecuencia da loita
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lega de Asociacións de Pais de
Alumnos de Centros Públicos,
CONFAPA, califícase como positivo o acordo, pero mantense
que a ampliación do mínimo de
materias en galego debería ser
aplicado hai anos.

dera que a medida ‘é positiva, pero insuficiente’

os para que
imo do 50% das materias
permanente
dos
sectores
concienciados da sociedade,
“por fin recolleron as demandas que viñamos facendo reiteradamente”.
Carlos Callón, presidente
da Mesa pola Normalización
Lingüística, afirma que o decreto supón “un bo punto de
partida no camiño da plena galeguización do ensino, algo
que vimos reclamando dende
hai tempo”. A Mesa considera
que estamos ante un feito positivo, xa que conta co apoio de
todas as forzas políticas. “Feli-

Os eixos fundamentais

citamos a concreción legal da
norma porque na maior parte
dos casos hai moita retórica e
danse dereitos que na práctica
non se poden exercer”, apunta
Callón.
Xosé Antonio Moar, presidente da Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado, sostén que o acordo entre os
tres partidos para ampliar o emprego do galego nas aulas é positivo, “xa que vén desenvolver
o marco creado pola Lei de Normalización Lingüística”.
Dende a Confederación Ga-

O decreto establece un mínimo
do 50% da docencia en lingua
galega, o que significa que é legal impartir todas as materias
en galego, agás Lingua Española. A norma confírelle total
liberdade aos consellos escolares e aos claustros de cada centro para que superen ou se
manteñan nese mínimo fixado
polas tres forzas políticas. Anxo Louzao, sostén que, tendo
en conta a situación sociolingüística de Galiza “non se trata
de decisións individuais, trátase de darlle alternativas globais
a todos os centros”. Louzao
afirma que sería necesario que
se lexislase de xeito máis am-

plo e que non se deixase ao arbitrio dos consellos escolares a
decisión de rebasar o mínimo
no emprego do galego na docencia.
Os centros escolares teñen a
obriga de contar cun departamento de planificación lingüística, que orienta a práctica do galego, e con equipos de normalización lingüística, que promoven o uso da lingua entre os
alumnos. A CIG reclama que os
equipos de normalización conten cos mesmos dereitos e garantías que os seminarios.
Carlos Callón subliña a importancia do artigo que insta a
Administración dos centros a
empregar o galego nos seus labores profesionais, “por vez
primeira aplícase o decreto á
Administración dos centros escolares”. Para que a medida se
cumpra entre os traballadores
do ámbito administrativo, Callón asegura que é fundamental
unha campaña de sensibilización.♦

A norma actual non se cumpre no 70% dos centros

Existen garantías reais de aplicación do decreto?
O cumprimento e a aplicación
son os puntos polémicos de toda
norma legal. A experiencia amosa que non todas as leis se cumpren, e menos en materia lingüística. A proba máis evidente atópase na posta en práctica do decreto aprobado polo goberno
Fraga, co apoio tácito do PSOE,
que instaba os centros educativos a impartir un terzo da docencia en lingua galega.
A Mesa pola Normalización
Lingüística e a CIG, entre outros
colectivos sociais, denunciaron
en numerosas ocasións que non
se cumprían os mínimos, sobre
todo no ámbito do ensino privado
e concertado, por mor da falta de
control e da desidia amosada pola
Administración. Pola contra, Xosé Antonio Moar, profesor e presidente da Federación Autonómica de Centros de Ensino Privado,
sostén que o decreto, que continúa vixente, víñase aplicando
dende anos atrás, “o profesorado
cumpre a normativa, comparta ou
non as disposicións que recolle”.
Non obstante, os datos revelan
que non se cumpriu a norma no
70% dos centros de ensino.
Vontade política
Co obxectivo de velar pola aplicación do texto legal, a Consellería de Educación avaliará cada
ano a situación do galego no ensino para constatar o grao de
aplicación das medidas que recolle o decreto.
Dende a CIG, Anxo Louzao
considera fundamental o feito de
que detrás desta medida haxa
vontade política, “o decreto vixente incumpriuse e a Administración anterior mirou para outro
lado. A Inspección terá que actuar de xeito diferente para que
o decreto se aplique na totalidade e iso depende da vontade, dos
criterios e do interese da Consellería de Educación”. Louzao

afirma que é indispensábel focalizar os aspectos nos que non se
aplica a norma. “Dende a CIG
esiximos e reclamamos a aplicación do decreto e velaremos polo seu cumprimento”, apunta
Louzao. O responsábel de CIGEnsino cre que é necesario que
“ademais de diagnosticar, se poñan as ferramentas necesarias
para solucionar os posíbeis problemas e para que se efectivice o
cumprimento da norma con todo
tipo de apoios”.
Dende a Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón apunta que o sistema de
avaliación anual da situación
xeral “é o punto importante da
medida, non as disposicións do
artigo”. O presidente da Mesa
insiste na significación deste
punto do decreto: “coa avaliación márcase un horizonte, uns
mínimos, o cumprimento da
Carta Eurpea das Linguas, é dicir, o galego como lingua vehicular”. Callón coida que a efectividade da avaliación depende
da vontade política, “o papel da
Administración tutelando o proceso vai ser vital e nos faremos
un seguimiento preciso para que
este sexa un decreto de plena
aplicación”.
O presidente da Federación
Autonómica de Centros de Ensino Privado, Xosé Antonio Moar
considera que a avaliación da
Consellería será eficaz, sempre e
cando os profesores non falseen
a resposta nas enquisas, “non hai
xeito de poñer un inspector educativo en cada clase. A avaliación farase mediante preguntas
ao profesorado e á comunidade
educativa”. Moar afirma que o
decreto se aplicará na súa totalidade “como se veu facendo anos
anteriores”.
Dificultades na aplicación
A tradución do material, a for-

mación do profesorado e os recursos económicos son os principais aspectos que preocupan á
hora de poñer en práctica o texto
legal. A CIG apunta que o éxito
da aplicación do decreto pasa
polo esforzo da Consellería de
Educación, “é indispensábel non
escatimar nos esforzos, medios
nin recursos para que as medidas
se poñan en funcionamento o
próximo curso”. Louzao considera preciso que a Consellería
actúe na formación do conxunto
do profesorado no coñecemento
do idioma e da realidade sociolingüística do país, na inspección
da situación da lingua nos centros de ensino e no reforzamento
dos equipos de normalización
lingüística.
Dende a Mesa, Carlos Callón
considera que os problemas serán inmediatos nos ciclos formativos, “continúa sen haber material pedagóxico en galego para a
formación profesional. É necesario un labor de mediación coas
editoras para que traduzan o material antes do próximo curso”.
Ademais das dificultades nos recursos, Callón subliña un problema de índole ideolóxica, “é indispensábel romper as barreiras
mentais. A solución pasa polo
deseño dunha campaña de sensibilización”. O presidente da Mesa Pola Normalización Lingüística reclama que se comece coa
formación dos futuros profesores
no ámbito universitario, “deben
informar e sensibilizar tanto ao
estudantado como ao profesorado das carreiras universitarias
das que poden saír futuros docentes”.
O profesor Xosé Antonio
Moar mantén que o principal
problema radica na premura coa
que se quere implantar, “o decreto debería aplicarse progresivamente para evitar que os alumnos
que están acostumados a estudar
unha materia en castelán teñan

problemas para aprender esa
mesma materia en lingua galega,
o lóxico é que se aplicase por ciclos”. Moar tamén apunta que se
darán problemas na tradución de
libros non só no que se refire ao
tempo, senón ás palabras que
empregan os tradutores, “que
adoitan ser complexas”. O presidente da Federación Autonómica
de Centros de Ensino Privado reclama que o borrador sexa enviado aos centros canto antes, “os
profesores aínda non vimos o decreto, hai moi pouco tempo para
coñecelo en profundidade, supoño que regulará os centros trilingües, senón habería que engadir
unha dificultade máis”. Moar
considera impreciso contabilizar
o emprego do galego en porcentaxes de materias. “Sería máis
fiábel falar de horas, non é o
mesmo impartir Matemáticas en
galego que Educación Física ou
Plástica, materias que se imparten menos días á semana”.
Dende a CONFAPA apúntase
que os docentes non deberían ter
problemas á hora de adaptarse ao
texto legal, xa que “tiveron tempo para formarse e adaptar os
seus saberes ao galego”.
As editoriais
Dende o sector editorial celébrase o decreto ao considerar que
beneficiará a lingua e asegúrase
que non suporá grandes problemas. Os libros das materias de
Lingua Galega, Educación para a
Cidadanía, Coñecemento do Medio, Ciencias da Natureza, Xeografía, Historia, Xeoloxía, Física
e Química xa están escritos en
galego, o que non creará grandes
dificultades nas principais editoriais de libros de texto. Dende o
sector afírmase que preocupa
máis o sistema de empréstito de
libros que a tradución de material didáctico en galego para o
seguinte curso académico.♦

Latexos

Corrixindo
o rumbo
X.L. FRANCO GRANDE

N

ovas de última hora
dinnos que os EE UU
están dispostos a falar
con Siria e Irán, de que a Administración Bush “é
consciente” de que sen eles
non será posible “estabilizar o
Iraq”. E isto maniféstao quen
non hai tantos días dixera,
chea de razón e moi satisfeita,
que nada de falar con eses veciños que forman parte do
“eixo do mal”. Moi mal debe
de estar vendo Condoleezza
Rice as cousas para corrixir
desta maneira o seu rumbo.
Bota man de calquera trécola para xustificar o que ata
hai ben pouco non tiña xustificación: agora serían os
iraquís, non os invasores, os
que fan a proposta de iniciar
conversacións cos veciños.
Os EE UU, di Rice,
“participarán” na conferencia
que “quere auspiciar o Iraq”,
á que “tamén están
convidados Siria e Irán”. Sería unha “xuntanza entre
veciños” en procura da
estabilidade do Iraq, á que tamén estarían convidados
representantes do G-8.
A linguaxe de Ricce dá un
xiro de moitos graos e, como
se esquecese todo o que nos
veu predicando, entusiásmase
coa nova idea que di promoveren os iraquís: “Teño o pracer
de anunciar que tamén
estamos axudando os iraquís
nunha nova ofensiva diplomática: lograr un maior apoio,
tanto dentro da rexión como
máis alá, para lograr a paz e a
prosperidade no Iraq”, pois todos coinciden –asegura– en
que este país precisa do apoio
positivo dos seus veciños.
O cinismo de Rice non
ten cancelas: di ter a
“esperanza de que estes
gobernos (Siria e Irán)
aproveiten a oportunidade
que se lles brinda para mellorar as súas relacións co Iraq e
traballar pola paz e a estabilidade na rexión”. Pero as cousas van tan mal neste país –e
pode que vaian a peor coa
suposta nova estratexia de
Bush, como de dentro do país e de fóra del lle veñen avisando– que un diría que a
idea da vietnamización empeza a parecerlle posible a Rice
e pode que ao propio Bush.
O problema –creado pola
torpe política de Rice e dos
seus antecesores– é que Siria e
Irán van poñer as súas
condicións, maiormente de orde comercial e estratéxico, e
tratarán de sacar boa tallada
pola súa colaboración. Os dous
países teñen afogada a súa
economía e poden ter unha
ocasión para mellorala. E Irán,
ademais, vai atopar maior
“comprensión” para os seus
programas nucleares. Pode que
de agora en diante empecemos
a ver que a diplomacia despraza a forza. Xa veremos.♦
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O decreto
do galego

Unha comisión Xunta-Goberno central
será a encargada das relacións entre Galiza e o Estado

XOSÉ MANUEL SARILLE

E

O Estado transferirá
sete competencias até final de ano
R.V.A.
“Non quedamos nin un centímetro por atrás de ninguén, nin
de Catalunya”. Con estas palabras expresaba a súa satisfacción o vicepresidente Anxo
Quintana logo da reunión mantida co ministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla, para pechar o traspaso de varias
competencias das 70 que ten
pendentes o Estado con Galiza.
Quintana e Jordi Sevilla acordaron
o inicio do proceso de traspasos en
sete competencias. Concretamente
a de salvamento marítimo, a inspección de traballo, os centros de
investigación do Estado con sede
en Galiza, os arquivos históricos e
museos, os bens reservados á Tesouraría da Seguridade Social e
adscritos a servizos e competencias xa transferidos, a expedición
do título de xestor administrativo e
cuantificar e saldar a débeda de superficie da administración do Estado nas catro provincias.
Anxo Quintana pechou un pacto de relacións bilaterais entre o
Goberno central e a Xunta, que
substituirá a Comisión Bilateral de
Cooperación e coa que se dá un paso irreversíbel cara á relación bilateral entre as dúas administracións.
“Hoxe empeza a andar o modelo de
relacións galego, que é diferente a
todos os demais, incluído o catalán.
Deste xeito evitamos a perda de estatus e oportunidades que nos ne-

O Vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, e o Ministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla.

gou a non aprobación dun novo Estatuto”, explicou Anxo Quintana.
Tal e como explicou o vicepresidente, nun prazo de dous a tres
meses a Comisión Bilateral Xunta-Goberno central terá listo o seu
novo regulamento e adiantaron
que está previsto que nese tempo
se celebre xa a primeira reunión.
Segundo puntualizou Jordi Sevilla, para institucionalizar a Comisión, estabelecerase unha presidencia rotatoria por períodos
anuais, celebrándose tamén reunións alternativas en Madrid e
Santiago. Ademais, a comisión bilateral Xunta-Goberno central terá
maiores competencias e mellor

manobrabilidade que a antiga Comisión Bilateral de Cooperación.
Segundo dixo Quintana, dentro da Comisión crearanse subgrupos para falar de diversos temas de
interese, como a débeda histórica,
o desenvolvemento competencial
ou de asuntos como o naval en Ferrolterra entre outros. O vicepresidente tamén explicou que a nova
Comisión “será o organismo de
negociación das políticas pasando
de ser unicamente o escenario da
resolución de conflitos a ser o
marco para a cooperación intelixente” en materia de políticas económicas, industriais ou de xestión
de infraestruturas.

A.G . N .

Participación
nos organismos estatais
Jordi Sevilla sinalou que antes de
final de ano poderán estar listas as
sete transferencias mencionadas.
Por outra banda, Anxo Quintana,
abordou a participación de Galiza
nos organismos do Estado. Ao respecto, propuxo a elaboración dunha lei específica que resolva a presenza das CC AA en órganos como
a Comisión Nacional do Mercado
de Valores, Consello Xeral do Poder Xudicial, Tribunal da Defensa
da Competencia, Comisión Nacional da Enerxía, Banco de España ou os Paradores de Turismo.♦

n primeiro lugar hai que
valorar o acordo desde o
punto de vista político. A
deriva extremista do PP español non ten un reflexo mimético en Galiza. O partido de
Alberto Núñez Feixóo está
preocupado polos custos de
non ter pactado o novo
Estatuto e pretende manter a
etiqueta galeguista con medidas que nunca tomaría o PP
de Madrid, como esta de
acordar o novo decreto para o
galego. Pode dicirse que necesitan facelo, pero non é así.
Detrás dunha posición ultra
do PP español vén outra aínda
máis extremista e camiñan nesa liña. É verdade que os
populares galegos rebordan
tamén a liña centrista noutros
campos, dicindo barbaridades,
como que aumentan as mortes
de mulleres a mans dos compañeiros desde que goberna o
bipartito, ou que dúas persoas
morreron nos incendios forestais debido á mala xestión da
Xunta. Mais no caso do
decreto que regula as materias
que deben impartirse en galego amosaron diálogo e hai
que celebralo con sinceridade.
Á marxe disto e sen mesturalo está a análise do decreto, do que contén. Apenas aumentan as materias que
impartir en galego no ensino
común obrigatorio e fica moi
lonxe o obxectivo marcado
polo goberno de lograr a plena galeguización do ensino.
É certo que se especifican
medidas para que se cumpra,
mais por primeira vez a
referencia para fixar a
porcentaxe non foron as normas catalás, senón as aprobadas polo PP nas Baleares,
mal chamada comunidade de
segunda. As metas que
acadar, en caso de lograrse,
homologaríanse coas desa rexión. Perdemos altura.
Cualitativamente supón
un avance menor que a orde
de Paz Lamela, aquela que
nos anos oitenta esixía por
primeira vez un terzo das
materias en galego. Tamén a
campaña de sensibilización
agora en marcha ten menos
repercusión que a titulada
“Fálalle galego”, de Xerardo
Fernández Albor. Ademais é
unha repetición.
Dirase que a solución era
este pacto. Non é verdade. Se
a Xunta idease unha política
lingüística propia desde o
comezo da lexislatura, diferente da de Manuel Fraga, habería
xa resultados eficientes e non
conflitivos, e o decreto tal
como se pactou, sería outro
paso, tímido, mais nunha liña
de avance. Destoutro xeito é a
única medida en ano e medio,
que tocará reformar cando a
porcentaxe de nenos galegofalantes estea no 10 por cento.
E lembren que no programa do
bipartito, a normalización
lingüística é un do cinco eixes
do novo goberno.♦
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Por que se manifestou a Federación de Veciños en Santiago?
Levábamos moitos anos pedindo isto por mor do incumprimento de diversos compromisos,
pero o detonante final foi a orde
da Consellería de Política Territorial do pasado 19 de xaneiro de
paralizar o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello. As
asociacións do rural máis afectadas foron as que propuxeron a
manifestación e nós estamos de
acordo porque a decisión da
Xunta menospreza o traballo das
asociacións feito durante dous
anos. Somos unha entidade que
non contamos con moitos cartos
e para nós foi custoso facer as
300 alegacións que presentamos
naquel momento porque houbo
que contratar avogados e arquitectos. A nosa sorpresa foi que
despois de tres anos a Xunta contéstanos que esas alegacións non
lle valen. Non se nos dixo ao
principio e agora parécenos un
castigo estúpido e non nos dá a
gana que se nos ningunee.
Por que pensan que Política
Territorial adopta esta postura, que por outro lado está en
consonancia coa do grupo municipal do PSOE?
Non cabe dúbida de que hai
unha guerra entre os nosos representantes políticos e non entendemos a actuación de algúns. Pero o que nos sorprendeu foi a decisión de Política Territorial precisamente agora, despois de dous
anos, cando antes nunca se puxeran en dúbida as alegacións desta xente do rural. A nós a decisión non nos parece nin medianamente intelixente.
Que lle critica Política Territorial as alegacións feitas
polas parroquias do Rural?
Por exemplo en Matamá o
plan xeral prevé unha estrada e os
veciños afectados piden un realoxo nalgún sitio. Agora a Xunta rexeita esta posibilidade, sen saber
o motivo. Este é un exemplo, que
se estende a case todas as parroquias. Coidamos que o goberno
galego descoñece o contido do
plano. Non hai máis que escoitar
as declaracións de Touriño falando da situación do rural en Vigo.
Alguén tería que dicirlle ao presidente a á conselleira de Política
Territorial que aquí é certo que
faltan servizos, pero todas as parroquias dispoñen xa de luz, teléfono, saneamento e incluso moitas delas gas. Penso que todo o
que está a acontecer prodúcese
máis por descoñecemento por
parte da Xunta que por maldade.
Agora vólvese ao plano de
1993, que era circustancial e
significa en moitos casos a volta ao caos por falta de adaptación aos tempos.
Foi un plano traballado naquel momento para saír do paso,
pero non puido ser un proxecto
demasiado axeitado cando nestes
momentos está denunciado medio Vigo. Polo tanto non pode
ser un bo plano e na medida do
posíbel hai que evitar que a este
lle aconteza o mesmo.
A Xunta tamén ten outro
problema: en caso de non aprobarse o novo plano vai haber
que acometer grandes indemnizacións e derrubamentos.
Eu non vou dicir que non hai
que cumprir a lei, pero o puritanismo que predica Emilio Pérez
Touriño non se axusta á realidade.
Vigo non foi nunca unha cidade

Helena González
‘A paralización do Plan Xeral de Vigo non é
nin medianamente intelixente’
RUBÉN VALVERDE

É a presidenta da Federación de Veciños “Eduardo Chao” de Vigo, que agrupa todas
as asociacións veciñais. A pasada fin de semana encabezou unha marcha en Santiago
para protestar contra a paralización do Plan Xeral por parte da Consellería de Política Territorial e para solicitar maior apoio das administracións coa cidade viguesa.

PA C O VILABARR O S

normal. Levamos moitos anos
construíndo de xeito ilegal, precisamente por falta de ordenación.
Agora semella que a culpa do caos urbanístico e da ilegalidade a
ten o novo plano, pero é todo o
contrario. O novo proxecto trata
de darlle solución ao que se fixo
mal, porque agora nos atopamos
con que o concello ten que indemnizar o que se fixo no outeiro
de Castrelos, en Rosalía de Castro, na Finca do Conde, etc. Que
culpa temos os cidadáns de que o
concello no seu momento nos dese mal estas licenzas de primeira
ocupación e os permisos para edificar? Polo tanto, recoñecendo

que as cousas se fixeron mal, hai
que partir dunha realidade que está aí. Coidamos que Vigo afogaría
se hai que pagar todas estas indemnizacións. Hai que colaborar
coa cidade para que a partir de
agora non se volvan cometer irregularidades e se alguén ten que
pagar política e xudicialmente
polo que fixo pois que o faga, pero aí deben quedar as cousas.
Que suporía a paralización
definitiva do Plano Xeral para
o crecemento da cidade?
Hai puntos de vista distintos
nesta cidade sobre este aspecto,
algúns deles moi cínicos. Están
os que se opoñen a que esta cida-

de medre e outros que queremos
que creza. Pero hai algúns que
falan de que somos a primeira cidade de Galicia e do norte e logo
impugnan o plan xeral que é a ferramenta que nos permite medrar
de xeito ordenado. Na miña opinión hai que facer unha cidade
moi compacta entre o rural e o
centro, pero dun xeito ordenado
e na que todos poñamos un pouco de esforzo e de xenerosidade.
Polo tanto ten que haber un acordo entre administracións, porque
todos estamos no mesmo barco.
Uns teñen que poñer as pontes e
outros atravesalos con coidado.
Certos medios xeraron po-

lémica dende o comezo falando
das alturas dos edificios, dicindo que se ía encher Vigo de rañaceos. Como valora a actitude
deses medios?
O debate é sinxelo, medrar
en altura ou converter as rúas en
túneles. Eu penso que os que optamos por crecer, preferimos facelo en altura, os outros dan a
impresión que son os que non
queren crecer, pero máis tarde
critican que haxa repolos plantados a un quilómetro do centro de
Vigo ou o feísmo das casas sen
rematar. A xente o que quere son
zonas verdes e espazos abertos e
para iso hai que facer edificios
altos. Obviamente ninguén quere
rañaceos, pero no Plano Xeral
non se recolle nada de edificios
súper altos como se falaba. De
feito, na orde do 19 de febreiro
da Consellería de Política Territorial non se fixo ningunha mención ao tema das alturas. Na orde
fálase sobre todo do rural e do
mantemento de espazos rústicos,
cando na práctica xa non o son.
Aquí pódese falar de moitas cousas, pero non creo que en Vigo se
teña que volver a ter que plantar
allos, patacas e cebolas a 500
metros da rúa do Príncipe.
Non lle parece unha obviedade que Touriño dixese que
coa manifestación a Federación
trata de presionar a Xunta?
É que xustamente era a nosa
pretensión e estamos no noso dereito de presionar. Eles están aí para aguantar estas cousas. A nosa
pretensión é que saia adiante o que
pedimos, cando menos que Política Territorial se ateña a negociar.
Coida que a decisión de paralizar o Plano Xeral pode ter
consecuencias electorais?
É algo que elixen eles. A nós
dános igual, porque a Federación
está composta por xente votante
de todos os partidos, pero que neste caso defendemos os intereses
dos cidadáns e da cidade. Supoño
que o Goberno terá uns asesores
políticos que lle digan cando teñen
que mover ficha. Na miña opinión
semella que non saben moverse
moi ben, porque se están a colocar
moi lonxe do pobo vigués.
Touriño sinalou que hai
xente que non está de acordo
con ir pola legalidade, referíndose ao Plan Xeral.
Esas cousas son as que crispan, porque non entendemos a
que se refire. Con estas palabras
oféndenos a todos, porque semella que os cidadáns queremos
que se aprobe un plano ilegal.
Ademais do Plan Xeral reclamaron que as administracións se lembren doutros compromisos.
Para nós hai aspectos básicos
como as infraestruturas, coas que
semella que non existe un compromiso claro. Ademais do AVE, están as autovías e o aeroporto, que
é un dos peores temas. Non existe
valentía para estudar o que se fai
cos aeroportos de Galicia. Aquí
non pode haber cinco aeroportos
de pasaxeiros, é un absurdo. Se cadra terán que sentar os políticos
dunha vez a estudar a que se dedican os aeroportos e estabelecer
que haxa algúns que sexan só de
mercadorías. Outros temas sangrantes son a necesidade de máis
vivendas de protección autonómica e vivenda social, hai necesidade
dun albergue público para pobres
e aínda están sen solventar as expropiacións do segundo cinto.♦
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A aldea de Bidueiro convertida nun plató de televisión

Parte de guerra, morreu a primeira soldado
AFONSO EIRÉ
Idoia Rodríguez Buxán tivo a
desgraza de ser a primeira
soldado morta do Exército español. Noutros tempos diríase
que a honra. Pero non había
épica na súa morte, nin a houbo no seu enterro, senón unha
inmensa dor, semellante á morte de calquera mozo nun accidente de tráfico. Dor acrecentada e comercializada por uns
medios de comunicación que
converteron o pasamento nun
espectáculo. Nunha mercadoría na procura de audiencia.
As frases que se ouvían en Friol
eran calcadiñas ás que se escoitan cando calquera mozo morre
nun accidente de tráfico, dor resignada: “Tiña a súa hora alí.
Pasaron outros diante dela sen
que estourase. Se cadra ela tamén pasou 20 veces por alí e
aínda non chegara a súa hora”,
dicía unha súa amiga no bar
Cuartel Vello, no centro de
Friol. Podía ser o resumo de todas as escoitadas naqueles días
aos veciños e familiares.
Pero os medios de comunicación, que ás poucas horas de
coñecerse a nova xa tomaran
como plató o lugar de Bidueiro,
querían máis. Pedíanlles detalles aos familiares, aos coñecidos, aos que pasabamos por
alí... A televisión de Madrid até
quería entrevistarnos como amigos. “Como habláis gallego…”.
Perante o tanatorio de Friol,
onde velaban os restos de Rodríguez, as cámaras na beirarrúa
agardaban calquera choroso,
calquera coñecido, fose autoridade ou non, calquera que lles
semellase “un paisano”, en palabra dun xornalista galego, para
“meterlle a alcachofa”. Facíanlles subir e baixar o paraugas,
pórse de fronte ou de lado. Estaban á procura de bágoas. A traxedia convertida en espectáculo.
Idoia Rodríguez recibía semellante tratamento informativo que Ana María Ríos, a “famosa” de Arcade.
Había xornalistas, de pluma
e cámara, que se queixaban das
ordes recibidas dos seus superiores. Nunha conrobla de xornalistas, todos galegos, algúns
traballando para medios de fóra,
afirmábase que xa chegara a hora de parar. Estaban doídos do
traballo que tiñan que facer e de
non poder denuncialo. Pedían
que o Colexio de Xornalista intervise. Que quen puidese facelo denunciase publicamente este
xeito de facer xornalismo.
Nun bar, ollando o informativo de Antena 3, cun silencio
sepulcral e reverente, logo que
se recreasen máis da conta, moito máis, no desmaio da nai de
Idoia cando o cadaleito chegou
a Compostela, alguén berrou,
“cambie de canle, xa está ben”.
Do mesmo parecer era o alcalde de Friol, Antonio Muíña e
o vicepresidente do PPdeG, Xosé Manuel Barreiro. Criticaban
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coa mesma dureza os medios de
comunicación que o secretario
de organización do PSOE, Xosé
Blanco, por querer aproveitar o
corpo presente da soldado e a
militancia socialista do seu pai e
do avó “para realizar ataques
políticos impresentábeis”.
Porque a única épica que
existía tentaban pórlla algúns
políticos coas súas declaracións.
Como Mariano Raxoi, presidente do PP, cando recalcou “a dor
que sinto como español”.
O siso dos veciños
Máis siso nas súas declaracións
tiñan os veciños. Nin aceptaban
o fervor patriótico de Raxoi nin
os intentos de Zapatero de comparar o Exército cunha ONG.
“Diga o que diga Zapatero,
estes soldados van para un sitio
que hai guerra. Non é igual que
un Garda Civil estea no País
Vasco que en Friol”.

“Os soldados van voluntarios. Pero se van eles é porque
hai guerra. Se non non mandaban o Exército. Mandarían os
médicos ou calquera desas asociacións que van a outros lados
porque queren”.
“Se son profesionais, antes
ou despois teñen que ir. Se quedan aquí na Galiza non gañan
nada. Cada mes alá, entre uns
cousas e outras, sacan máis de
3.600 euros”.
A conversa ten lugar nun bar
de Friol, entre a camareira e unha
veciña emigrada que veu ao enterro. Dáse a circunstancia de que o
seu home é oficial da Garda Civil
e estivo destinado en Euskadi.
Asistimos á conversa como
ouvintes. Unha conversa que
colle roteiros que levan ao reconto dos mozos coñecidos delas as dúas que están no Exército, na Garda Civil e na Policía.
Xa van alá máis de dúas ducias
e aínda sae o nome do fillo da

Xoana que “leva máis de tres
anos apuntado e aínda non o colleron”. E o do Mariño “que tamén anda por aí fora”.
“Aquí non queda ningún
mozo”, conclúen.
Dúas persoas maiores, no
cuberto do tanatorio, láianse da
morte de Idoia. Un que fixo a
Guerra dá unha nova perspectiva: “eu non vexo por que arman
tanta cousa con este enterro.
Cando iamos obrigados... Pero
agora van gañar a vida coma
noutra profesión calquera”. Non
é falta de dor e menos de sensibilidade. O que tentan é fuxir,
refuxiarse máis alá da grandilocuencia e das grandes verbas.
Idoia gostaba do Exército
desde pequena e gostaba de
conducir. Podía ter outra saída
laboral, mesmo na explotación
agrícola familiar, pois era dunha
casa que se pode considerar
“boa”. Tamén realizara estudos
técnicos de Enfermaría. Os seus

pais non querían que marchase.
Era filla única. E arelaban que,
cando rematase o contrato, puidese volver a Friol co seu mozo,
co que viña todas as semanas
antes de marcharen os dous a
Afganistán desde Pontevedra.
Idoia era un “férvelle, férvelle”, segundo as amigas. “A alma de Bidueiro”, segundo o alcalde. Esa persoa que fai falta
nas aldeas que se están a quedar
sen mozos. A que move os demais, a que turra por iniciativas,
a que fai sentir os vellos vivos.
O futuro, que primeiro marchou
ao Exército e logo a Afganistán
para volver nun cadaleito.
Cando remate a retórica das
condolencias, quedará a soidade
en Bidueiro, un baleiro imposíbel de cubrir e uns pais que non
se van repoñer da traxedia.
A morte de Idoia é imensamente máis importante para
Bidueiro que para o Exército ou
para España.♦
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Cambios estéticos, motivacións políticas ou ciúmes

Guerra de letreiros na Xunta
A.N.T.
A Consellaría da Presidencia decide o 7 de febreiro trocar a denominación de “Vicepresidencia”,
por “Vicepresidencia da Igualdade e Benestar”, nas vidreiras identificativas superiores das tres portas de acceso ás dependencias de
Vicepresidencia en San Caetano.
Vicepresidencia intentou restituír os letreiros contratando unha empresa, á que lle impediron
a entrada nas portas de acceso a
San Caetano por indicación da
Consellaría da Presidencia. O 12
de febreiro desde a Consellaría

Os escritores
lembran
a necesidade
dun novo
Estatuto
A.N.T.
A Asociación de Escritores
en Lingua Galega (AELG)
vén de solicitar, a través dun
comunicado, que se retome
a elaboración dun novo Estatuto para Galiza. A AELG
valora a implicación do tecido social, asociacións e colectivos no proxecto e apunta que a falta de acordo non
debe facer renunciar á reivindicación.
Os escritores apuntan
que a elaboración e aprobación dun Estatuto de Nación
é “a cerna sobre a que se
consolidará a nosa identidade galega”. Por iso, a AELG
apela “ás forzas políticas galegas a pór o Estatuto como
centro da vida política e a
que nel participe o conxunto
da sociedade galega”. A
AELG foi un dos colectivos
convidados ao Parlamento,
durante o debate de elaboración do pasado proxecto.
A AELG fai tamén un
excurso histórico para lembrar que “desde o Rexurdimento, os intelectuais galegos estiveron inmersos na
digna tarefa de recuperar a
nosa historia, o noso patrimonio, o noso territorio, a
nosa economía, a nosa ciencia, a nosa literatura, a nosa
cultura, en fin, a nosa nación. Debémoslles a todos
eles e elas, aos Precursores e
aos membros de Nós, a
Ánxel Casal e a Castelao, a
Murguía e a Cuevillas, a
Manuel Antonio e a Valenzuela, e a tantas outras e outros que entregaron a súa vida nesta causa, a construción
da nación que soñaron”.
Os escritores, finalmente, emprazan as forzas políticas “a que modifiquen ás súas posturas e sitúen o Estatuto no primeiro plano e non
se frustre máis unha vez o
destino de Galiza”.♦

da Presidencia procedeuse a seguir co troco co apoio da policía
autonómica.
O secretario xeral de Relacións Institucionais, Antón Losada, tentou que os policías autonómicos deixasen de realizar a
engádega de nomes. Estes negáronse alegando que eran policías.
A súa postura foi apoiada por Vicente Carballo, inspector da policía autonómica que se atopaba
presente, que se negou a atender
o requirimento do secretario xeral da Vicepresidencia.
Até aquí os feitos. O tema co-

lleu transcendencia nalgúns medios que enfocaron maiormente a
información sobre o ton e as palabras que se verteron nestas discusións, responsabilizando, sobre
todo, a Antón Losada.
Relevantes tamén foron as
declaracións do presidente Emilio Pérez Touriño, cualificando
os feitos de “graves”.
Pola súa banda, o vicepresidente, Anxo Quintana, deu o incidente por superado e mesmo
dixo que non tiña ningún problema que Vicepresidencia levase
toda a súa nomenclatura oficial.

Pero quedan, aínda así, algunhas cuestións políticas por aclarar.
¿Por que esa teima agora en que
Vicepresidencia teña rotulado todo o seu indicativo cando mesmo
en numerosos boletíns oficiais,
que dependen da Consellaría de
Presidencia, aparece unicamente a
denominación de Vicepresidencia? A que obedece esta decisión
cando para todos, Anxo Quintana
é o vicepresidente? Por que o presidente nunca delegou ningunha
función en Quintana?
E aínda collerían máis preguntas Quen deu a orde de mudar

os letreiros? Tomouna Xosé Luís
Méndez Romeu unilateralmente?
É posíbel que non avisara o presidente Pérez Touriño sabendo
que podía xerar tensións no Goberno? Como se explica que se
tomase a decisión sen avisar á Vicepresidencia e discutir antes a
proposta? É de recibo que a consellaría que manda nas forzas públicas utilice estas contra membros do propio Goberno?
Resta por saber se o que trataban os socialistas era de desviar atencións (Astano) ou simplemente son ciúmes.♦
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Bipartidismo
competitivo

mezar por Carlos Solchaga, pasando por Cristóbal Mon- bernos españois visen sempre favorecer outros países e outoro e rematando en Pedro Solbes– é realmente avultada. tras producións, tal e como a ministra de Agricultura e PesEn todas estas carreiras o bipartidismo é perfecto. Só hai ca recoñeceu expresamente nun xornal de Xixón.
Porén, a falta de lealdade, a mentira, é máis difícil de
dous contendentes. PP e PSOE, aínda que as consecuencias
paguémolas todos. O BNG anda a outras cousas: traballan- aturar. Que o parlamento galego aprobe unanimemente até
seis resolucións instando á voldo para que os sectores estratéta da construción civil á ría de
xicos de Galiza podan producir
non desistimos,
Ferrol. Que este mesmo acore desenvolverse e para que os
do sexa adoptado, coa mesma
recursos naturais de Galiza esmalia
termos
que
enfrontar
deseños
unanimidade, pola maioría dos
texan protexidos e podan ser
concellos galegos. Que o presiexplotados, de ser o caso, seestratéxicos
inherentes
á
propia
dente da Xunta anuncie o comgundo convir ao interese xeral
promiso obtido do presidente
da nación. Da galega.
existencia de España,
do goberno español de “estuE non desistimos, malia
partillados por PP e PSOE.
dar” o tal retorno... e que, fitermos que enfrontar deseños
nalmente, o PSOE rexeite esta
estratéxicos inherentes á proPor
exemplo,
pretensión no Congreso dos
pia existencia de España, parDeputados tilándoa de “electotillados por PP e PSOE. Por
que a construción naval ten
ralista” e “aventureira”, todo
exemplo, que a construción
que se concentrar en Andalucía e isto por xunto, de verdade, é
naval ten que se concentrar en
duro de entender.
Andalucía e Asturias. Que a
Asturias”
Quizais por iso un Emilio
industria de transformación
Pérez Touriño airado mostrou
enerxética, esgotados xa os xano Pleno do Parlamento de
cementos de lignitos galegos,
Galiza a súa indignación.
tamén ten que ir para fóra do
noso país. Que as áreas metropolitanas galegas non deben Lástima que fose co BNG e non cos seus compañeiros de
contar cos servizos ferroviarios de proximidade cos que xa partido que aberta e impunemente teiman en desautorizacontan todas as demais cidades do Estado. Ou que sendo lo. A lista, de novo, é cumprida: Rosa Miguélez, Enrique
Galiza aínda unha potencia en materia de pesca ou de pro- Martínez Robles, Pedro Solbes ou Xavier Carro. Máis
dución leiteira, os sucesivos planos elaborados polos go- adiante deles, submiso, Touriño cala. Coitado.♦

‘E

CARLOS AYMERICH
O PP e PSOE andan enleados en competicións nas que o
BNG non participa. Mal que lles pese. Non participamos
na carreira das irregularidades urbanísticas. Nin en Foz,
nin en Barreiros, nin en Cabanas, nin en Gondomar, nin
en Ourense nin tampouco na Coruña. Non participamos
na carreira da manipulación do voto emigrante. Nin no
Saviñao, nin en Vimianzo nin tampouco, máis outra vez,
na Coruña. E, por suposto, tampouco competimos no infame certame de ver quen vendeu máis baratos os intereses de Galiza, quen tardou menos tempo en se axeonllar
os pés dos seus superiores españois. Nin no que atinxe ao
sector do leite –onte de Loyola de Palacio e hoxe Helena
Espinosa–, nin a respecto da protección do noso litoral
–onte Francisco Álvarez Cascos e hoxe Magdalena Álvarez–, nin con relación a infraestruturas negadas e/ou longamente adiadas –os mesmos de antes– nin tampouco, entre moitos outros temas, verbo da construción naval civil
na ría de Ferrol. E aquí a nómina de responsábeis –a co-

A Coruña
A Torre de Control do porto coruñés é, desde hai varios días,
escenario de tramoia dun mal
agoiro, que paira sobre o corpo
de disfrace e carauta desta Galicia en sal e pementa de Entroido distendido, pola sombra negra do Prestige e todo o que
significa na funesta relembranza de arrepíos encovados e dignidade coucipada dun pobo por
mor das frívolas andrómenas
dos políticos fieis aos ditados
de Madrid e dos vasalos consentidores no pais de “Nunca
Xamais”. Un barco de misterio
e ocultismo, con bandeira de
conveniencia, obviadora de responsabilidades, está a desenvolver outra sinistra historia de
destemida Penélope, en pasos
de adiante e atrás, con dúbidas
oficiais, paseos marítimos de
singradura pantasmal e mentiras manipuladoras de perigos e
riscos, outravolta tratando a cidadanía como presa, na sua totalidade, dunha síndrome sintomática de padecemento crónico
de inadaptación ou falta de
consciencia da realidade.
O Ostedijk, buque con base
en Holanda, que navegaba o 17
de febreiro nese corredor que
pasa a carón do noso pais, cargado con 6.012 toneladas de
fertilizantes NPK tripla 15 ou
Nitrato de Noruega como é vulgarmente coñecido, que comezaron a descompoñerse a causa
dunha fonte de calor de orixe
aínda non determinada, cando
estaba a 15 millas da torre de
Hércules. Dunha das adegas saían gases perfectamente visíbeis, presumibelmente tóxicos,
aínda que a voceira do gabinete
de crise, Pilar Tejo, negou en
todo o momento esta característica, mesmo que o capitán e catro mariñeiros tiveron de recibir
asistencia hospitalaria por mor
da súa exposición á esas emanacións “non tóxicas”. A alarma social estendeuse coma un
dioivo de temores e desconfianzas. Temores polos antecedentes na memoria de todos e
desconfianzas pola actitude dubitativa e imprecisa do devandi-

De novo a sombra negra
MANUEL LUGRÍS

Os problemas do Ostedijk volveron crear incerteza entre os
coruñeses, acostumados a catástrofes mariñas cíclicas. As
vellas promesas políticas para evitalas non se concretaron.
to gabinete de crise. Logo dunha primeira información sobre
o propio incidente, dise de que
pode levarse o barco ao porto
exterior de Ferrol, máis tarde de
que unha vez controlada a reacción química continúa viaxe a
Valencia, extremo desmentido
ás poucas horas en que se intenta apagar a combustión con rego de auga o que non se consegue, para logo dar comezo un

Guisa e Napo

perverso paseo, que dura todo o
domingo, cara á alta mar para
virar e enfiar a terra e máis tarde dirixirse en paralelo á costa
até a altura da ría de Viveiro onde chega o mediodía do 19 de
febreiro, non sabendo o Gabinete de Crise que facer co cargueiro. Os concellos da mariña
lucense mobilízanse e as previsións de entrada nunha ría ou
nun peirao para proceder á desUXÍA E BRAIS

carga frustránse na lembranza
popular polo acontecido en situacións precedentes, recordando que aínda non existe ese porto refuxio que se prometera
cando a catástrofe do Prestige.
Á hora de escribir estas liñas
non sabemos cal será o desenlace desta nova provocación ao
pobo galego. A torre de Control,
testemuña de vergoñentas actuacións anteriores co gallo da

crise do Prestige, está a ser actora doutro episodio de indefensión, de impotencia e da máis
pura e dura demagoxia por parte do gabinete de crise. Porque
de todo isto despréndese unha
lección que non podemos acalar: a dependencia de Galicia
crea, progresivamente, unha situación de cautividade que está
a poñernos de cara ás nosas adversidades como alleos os propios e lexítimos intereses nacionais. Porque non é soamente
este caso, pensemos nos estaleiros de Fene, nos fondos europeos, etc. Xa é hora de que Galicia
acade o seu rol competencial e
asuma, a nivel internacional, as
completas responsabilidades
políticas que lle deben ser propias. A espera é xa, aquí e agora, un factor de risco que xerará,
de seguro, mais casos como este do Ostedijk.♦

Subliñado

Sorrisos e navallas
LOIS DIÉGUEZ
Despois de 12 anos, en Lugo seguimos sen PXOM, seguimos
sen ponte, seguimos sen Auditorio, seguimos sen tren… e continúan coa destrución do escaso Patrimonio monumental que tiñamos, a desfeita do Parque Rosalía e agora a ameaza do Marcos Cela. Orozco é o alcalde de toda Galiza que máis sentencias
xudiciais amoreou contra a súa política de persoal, e segue sen
executar os mandados nen repoñer o diálogo. Coidamos que esta biografía non é para andar rufo e inchado e botarse cada día
contra quen lle lembra tales feitos. Non é para afirmar obsesivamente que quen non está cos seus proxectos –sempre contos,
nunca realidades– non é bo lugués e vai contra a cidade. Entramos na lección tan repetida pola historia de quen, a forza de loarse a si mesmos e de xuntarse cos lambedores insaciábeis das
fístulas oficias, acaban por crerse os salvadores, agredindo, pola contra, aos críticos, e facéndose intransixentes nas súas proclamas. É o ego exacerbado que remata confundindo o verdugo
coa vítima. A ditadura do personalismo apoiado pola abonada
propaganda e axudado polos sempiternos servidores das comenencias, como o de Urbanismo, exemplo da mestría en mesturar
sorrisos con navalladas, o chiste doado coa ameaza. Dicimos isto preocupados pola gravidade de que se repita a absoluta e sigamos así outros oito anos. Dicímolo, pois fomos educados no
respecto e na democracia, na crítica obxectiva e na alternativa.
Aínda que saibamos que como algúns, algunhas que así fixeron,
sexamos enviados outra vez ao inferno.♦
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A sedución da
conspiración
XESÚS VEIGA

S

e hai algo no que se
parecen determinados
persoeiros localizados
nos lugares máis afastados
da cartografía política
convencional é na sedución
que experimentan ante as
“teorías conspiratorias”.
No canto de buscar
explicacións multicausais
que inclúan as deficiencias
constatábeis no seu labor ou
no dos mais achegados,
practícase o reducionismo
analítico que pretende
estabelecer a orixe dos
sucesos na conspiración
planeada polas forzas
inimigas.
A reacción dos
dirixentes do PP ante o
Caso Gondomar é
ilustrativa do que sucede
cando aparecen unidas as
palabras “corrupción” e
“urbanismo”. Todo é unha
conspiración dos
adversarios políticos
mentres non se demostre o
contrario. E se os
promotores da
investigación sobre a
legalidade das actuacións
son do mesmo partido?
Daquela, a conclusión
tamén resulta clara: é un
plano urdido para
conseguir que fracasen
importantes iniciativas
económicas locais.
Se admitimos que a
corrupción é un inquilino
que leva moitos anos
habitando na nosa
sociedade e se
constatamos, ademais, que
a vida política está inzada
de practicantes da vella
máxima de que o fin
xustifica a utilización de
calquera tipo de medios,
estaremos en condicións de
explicar determinadas
hexemonías políticas
consolidadas no ámbito
municipal. Porque, de non
mediar a cativa
penalización das prácticas
corruptas por parte do
corpo electoral na última
década, o mapa político
municipal tería hoxe outra
fasquía e, probabelmente, o
BNG disporía dun poder
mais relevante no seo desas
institucións.
O Caso Gondomar
alimenta o escepticismo
sobre a capacidade de
rexeneración que posúen,
hoxendía, unha boa parte
dos actores que participan
no xogo político e formula
serias dúbidas sobre as
virtualidades controladoras
das institucións encargadas
de vixiar a limpeza da
administración pública e
dos seus xestores. Con este
tipo de exemplos, a política
cotiza á baixa no mercado
dos valores democráticos.♦

O PSOE principal beneficiado do seu incremento

Os residentes ausentes representan
o 30% do censo total de Vimianzo
H. VIXANDE
A día de hoxe, en Vimianzo
o 30% das persoas censadas
son residentes ausentes. Nas
eleccións de 2003 o PSOE
obtivo 285 votos procedentes do CERA, mentres que o
PP conseguiu 31 e o BNG 18.
O PSOE tomou nota das tácticas do PP e conseguiu en Vimianzo ampliar o censo cos residentes ausentes, un colectivo
con dereito a voto cuxo sufraxio
non se emite coas mesmas garantías que na Galiza porque na
práctica no estranxeiro os procesos electorais españois permiten o voto mesmo por correo
e de forma delegada.
O BNG denunciou esta situación e mencionou nomes: o
do alcalde Alexandre Rodríguez
Lema, e o representante da Xunta na Arxentina, Evaristo Oroña.
Desde o mes de xaneiro de
2003 até decembro de 2006 o
Censo de Residentes Ausentes,
CERA, do concello de Vimianzo aumentou en 645 persoas, o
que implica un crecemento porcentual do 27,44%. En Galiza,
en troques, o incremento foi do
12,94% e na provincia da Coruña do 10,49%.
Coincidindo co incremento
do CERA, no ano 2002 o concello de Vimianzo estivo a pagar unha oficina de axuda aos
emigrantes á fronte da que estaba Evaristo Oroña, un natural
de Vimianzo que foi integrante
da candidatura do PSOE nas autonómicas no posto número 23
da circunscrición coruñesa e
que é delegado da Fundación
Galicia Saúde en Buenos Aires.
A Fundación Galicia Saúde
desenvolve as súas actividades
no exterior e segundo declarou
Evaristo Oroña a un medio arxentino, o cargo que desempeña
é “máis político” e está destinado a se converter na cara visíbel
da Xunta na Arxentina en cuestións sociais, asistenciais e de
trámites dirixidos á emigración.
Ademais das actividades de

Emilio Pérez Touriño na súa última viaxe a Buenos Aires.

Oroña, o alcalde de Vimianzo
viaxa institucionalmente a Latinoamérica con regularidade,
aínda que prefire para as súas
visitas datas preelectorais. Tamén nestas épocas anteriores
aos comicios é cando acostuma
a producirse un incremento significativo de censados no CERA. Destaca neste sentido o
mes de abril de 2005, cando a
dous meses das eleccións autonómicas inscribíronse no CERA de Vimianzo 200 persoas.
Unha pregunta parlamentaria do BNG formulada ao Goberno galego interesouse sobre
a opinión deste a respecto do
“significativo incremento dos
electores residentes ausentes no
concello de Vimianzo, que representan xa máis do 30% do
total do corpo electoral”.
Desde os últimos dez anos o
incremento do CERA é moi beneficioso para o PSOE en Vimianzo. En 1999, con ocasión
das eleccións municipais, os socialistas obtiveron 3.451 votos.

Deles, 454 chegaron procedentes do CERA e permitíronlle ao
PSOE conseguir un concelleiro
máis. De todos xeitos, o resultado foi amplamente favorábel
aos socialistas. Catro anos máis
tarde, os socialistas non insistiron tanto no CERA e o resultado acadado estivo a piques de
implicar a perda da maioría absoluta por parte do PSOE. De
feito, os 285 votos que recibiu
este partido desde a emigración
permitíronlle alcanzar esa
maioría absoluta. Por todas estas anomalías, o grupo municipal do BNG pediu unha investigación da Oficina do Censo
Electoral.
A Coruña tamén censa
As prácticas que outrora empregara o PP para aumentar o
censo electoral estendéronse á
cidade da Coruña e a unha entidade privada vencellada ao
PSOE, como é a Fundación
Ramón Ruibal.

A.G . N .

Unha información do diario
A Opinión subliñou que esta
fundación ofrécelles aos emigrantes galegos en Buenos Aires inscribirse no censo coruñés. Na mesma campaña estaría a participar Evaristo Oroña.
Nas cartas enviadas aos emigrantes empregouse un símbolo oficial da cidade e foi aludido o alcalde coruñés mais co
nome en galego, cando Xabier
Losada destácase como unha
persoa pouco proclive ao galego. Losada, ademais, anunciou
unha viaxe á América Latina
en datas próximas. De calquera
xeito, o envío masivo de cartas
tanto neste caso como noutro
que tivo lugar en 2000 e cuxo
protagonista foi o alcalde de
Vimianzo usáronse datos do
CERA. “Acaso non é un mal
uso dos datos do CERA, que
non aparecen como ficheiro rexistrado na Axencia de Protección de Datos”, dixo Manuel
Antelo, un portavoz do BNG
en Vimianzo.♦

Dificultaba as comunicacións das centrais cos traballadores

O concello da Coruña condenado
por vulnerar o dereito á liberdade sindical
H.V.
Os xulgados do social da Coruña
veñen de condenar ao concello da
Coruña por vulnerar o dereito á liberdade sindical da CIG e do seu
delegado Roberto Tizón. O fallo
obriga ao Goberno municipal a
“cesar inmediatamente no seu
comportamento antisindical”.
En concreto, a concelleira
de Persoal Neves Vázquez
(PSOE) impediulle ao delegado

da CIG asistir a unha reunión
da Xunta de Persoal do Concello e introduciu unha limitación
no correo electrónico que podía
empregar a CIG. Este límite
consiste en impedir envíos máis
de 20 destinos no mesmo correo e dificulta moito as labores
de relación entre o sindicato e
os traballadores. “Se só podes
enviar a 20 destinatarios e somos 1.500 traballadores, tes

que, como mínimo, mandar 70
correos para comunicarte co
persoal do concello”.
A sentenza ocupa varias páxinas polas dúas caras e está
moi motivada, polo que supón
un pau para o concello, que
desde hai máis dun ano rexistra
un enfrontamento sindical que
xestiona a base da abertura de
expedientes de sanción. Até o
momento, descoñécese se esta

institución ten previsto recorrer.
Malia o fallo xudicial, o Goberno municipal coruñés non parece moi disposto a modificar a
súa conduta. Esta é unha conclusión que extrae a CIG despois de
comprobar como o alcalde lle
deu un “premio” á concelleira
Neves Vázquez ao colocala nun
dos postos de cabeza da candidatura socialista nas vindeiras eleccións municipais.♦

O Punto G existe
AFONSO EIRÉ
Para moitos só é unha lenda.
Para outros, un lugar imaxinario que reclama a procura
dos goces do centro do país.
Unicamente un eslogan, hai
quen afirma. Pero o Punto G,
o centro de Galiza, existir,
existe. Está situado no lugar
de Nugallás, perto de Antas de
Ulla. Atopouno o sistema de
Información Territorial de
Galicia (SITGA). Para que
serve? A xente da redonda
non o sabe nin lle dá moita importancia, pero o Concello de
Antas de Ulla fixo súa a leira.
A golpe de eslogan. Así decidiu
Manuel Fraga, ministro de Información e Turismo, dar a coñecer España. Eran os anos sesenta. “España é diferente”, foi
a gran propaganda. De aí abaixo
todos, diría Fraga, pondo en
marcha a súa política vertical de
gobernar a xeito de consigna.
Comezou así a febre do eslogan
convertido en reclamo turístico
ao tempo que inzaban os teleclubs: ...E para comer Lugo; A
Coruña, cidade na que ninguén
é forasteiro; Ourense, Terra da
Chispa; Compostela, onde a
choiva é arte... Así até chegar
ao centro de Galiza.
Quen máis sorte tivo foi
Chantada. Chantada, corazón
de Galiza. Acertara de cheo
adiantándose aos da redonda.
Viñeron as discusións se era ou
non era acaída a denominación,
se tiñan ou non tiñan razón os
chantadinos. Pero os adhesivos
estaban xa en moitos coches e a
frase, aínda que non moi promocionada portas a fóra, era
acollida con agarimo na casa e
facía furor.
Os de Lalín teimaron en
apropiarse dela. Mesmo o intentaron a última vez hai tres anos
nunha presentación da súa Festa
do Cocido en Barcelona, cun
“incidente diplomático” entre
ambos os concellos. Tamén o
tentou Melide con forza nos
anos setenta. E Monterroso, Palas, Rodeiro...
Pero o que realmente procuran é o centro: X, centro de Galiza. Tentárono todos os concellos con máis ou menos teima. A
teimosía, xa se sabe, é unha características dos de Lalín (“son
de Lalín con razón ou sen ela”).
Tamén os de Melide na procura
dunha frase que resumise a súa
identidade e os identificase polas terras da emigración. E os de
Agolada, Monterroso, Palas,
Rodeiro e mesmo Taboada.
Uns e outros usárono nalgunha ocasión solemne e, tamén fixeron adhesivos a xeito
de promoción. Pero o centro de
Galiza estaba tan disputado que
non se convertía en característico. Todos poñían sobre a mesa
medicións e coordenadas para
argumentar que tiñan dereito
non tanto a ese lugar, senón a
usar o eslogan correspondente.

a contundente resposta.
Algúns mesmo se atreven a
preguntar. “E iso do centro logo, para que vale?”.
Tampouco lles sei eu responder máis alá que “está comprobado cientificamente que o
centro de Galiza se atopa en Antas. Xa non hai discusión”.
Algunha moza dixo un “hai
que ben”. Outros ollaron cara a
min coa mesma cara que cando
lles preguntei eu se sabían onde
estaba o centro. E os máis despedíronme cun “bueno”. Aínda
houbo quen preguntou: “E iso
será bo ou será malo?”.
A miña resposta tamén foi
semellante: “Home será bo, malo non ten por que ser, ouh”.
“Xa veremos logo”, despediuse
este home logo de contarnos
que o bar ao carón da casa consistorial estaba pechado, “porque entraran a roubar de noite”.
Non vai quedar nun monólito
A . N .T.

Outros mesmo dicían que
era unha invención, que tal centro xeográfico non existía, ou
que era imposíbel calculalo porque ao ser a nosa xeografía tan
irregular no seu contorno, ese
punto era unha convención non
científica. Ergo, quen máis puxara quedaría co santo e coas
andas, co punto e coa denominación.

O estudo do SITGA
Un estudo realizado polo SITGA sitúa cientificamente o centro de Galiza nas seguintes coordenadas xeográficas: 7 graos,
54 minutos, 28,5 segundos de
lonxitude Oeste; 42 graos, 45
minutos e 23,3 segundos latitude Norte; coordenada UTM
HUSO 29.

Este punto exacto, e máis
agora cos sistemas GPS para
procuralo, veu resultar que estaba situado ao pasar o lugar de
Nugallás, parroquia de San Fiz
de Antealtares, Concello de Antas de Ulla.
A corporación decidiu mercar unha leira dunha hectárea situada nas anteriores coordenadas. O centro de Galiza xa non
ten discusión, está en Antas de
Ulla e xa é algo público. Os cartos púxoos a Deputación Provincial de Lugo e o alcalde de
Antas, Xavier Varela, prefire
non dar a coñecer a cantidade
que se pagou. Segundo o que
afirman algúns veciños superaría os tres millóns de pesetas.
Cando preguntas por Antas
de Ulla onde está o “centro de
Galiza”, as contestacións son
todas moi pouco animosas. Coma quen non quere a cousa, uns
din que saben “que está por aquí
perto, pero non lle sei ben onde”. Outros afirman que “algo
ouvín sobre iso. Si, seica o centro é noso”. Como mellor reaccionan é se lles din que “Monterroso seica lles quere levar o
centro de Galiza para o seu concello”. “Diso nada, sempre están con esas, o centro é noso”, é

O alcalde, Xavier Varela (PP),
pensa que ha de ser bo para o
concello. Por iso mercou a leira.
Pero aínda non sabe moi ben o
que facer nese centro xeográfico.
Máis claro ten o que non quere.
“O que non imos facer é construír alí un monólito e que quede
todo niso. Nin chantar unha anta
simbólica. Aquí, por desgraza, temos moitas antes e a súa maioría
están de capas nos balados”, afirma o rexedor municipal.
Unha campaña propagandística? Pola redonda hai moitas
casas rurais e queixarías familiares que poderían atraer o turismo. A Ulloa é unha zona con
especiais encantos naturais onde o rural aínda é un grande espazo natural.
Pero aínda que non queira
dicilo, Xavier Varela anda dándolle voltas a un proxecto máis
ambicioso. O concello xa mercou outra leira moi perto de Nugallás, na Fraga, de 20 hectáreas e, para explotala, creou unha
sociedade ad hoc.
Seguramente, anda á procura de cartos, disposto a explorar
as posibilidades de todo o tipo
que ten o centro de Galiza, o
Punto G, que pasou de ser unha
lenda, unha desputa, a unha realidade científica.♦

Un centro nugallán
“Nugallas, queres pan? Quero,
quero se mo dan. Pois vai polo
coitelo. Pois así xa non o quero”. Ser nugallán non é nada
bo, por moita sonoridade que
encerre esta verba. Pero, de
aquí adiante, os nugallás terán
un pracer máis, consideraranse
o centro de Galiza. Con razón.
Nun lugar do mesmo nome,
Nugallás, está situado o centro
xeográfico da Galiza actual. Na
beirarrúa da estrada que comunica Antas con Rodeiro, logo

de pasar as casas que forman
esta aldea, ao rousar á esquerda
nunha curva de 180 grados,
atópase o Punto G.
O centro de Galiza non está
moi sinalizado pero os lugares contan cos bos cartaces indicadores.
Antes había un agro, con
castiñeiros xunto ao camiño, á
sombra dos que descansaban
ou estiraban os cadrís os labregos cando a sacha do millo ou a
sega do centeo.
En toda a redonda hai mes-

tas carballeiras. Pero a finca
que mercou o concello está
plantada de piñeiros. Pretenderían que se ouvisen os rumorosos no centro de Galiza? Non
creo que chegan a soar ben.
Son piñeiros de fóra. Coma os
que hai plantados nun leiro
conlindante do que foi agro.
A nota máis discordante póñena aínda uns eucaliptos plantados a carón do valado. Son todo un símbolo dos tempos. Toda
unha expresión cultural e máis

económica. Como o é un pendello de ladrillos que hai case enfronte, ao outro lado da estrada.
Nada que ver coas fragas,
as carballeiras e as chousas da
redonda.
Certamente é un centro nugallán que se deixa levar a autodestrución co seu mínimo esforzo. Piñeiros e eucaliptos onde foi un agro. As antas de capas nos valados.
Xa sabemos onde está o
Punto G. E, agora que?♦

Nº 1.258 ● Do 1 ao 7 de marzo do 2007 ● Ano XXX

O centro de Galiza atópase no lugar de Nugallás, perto de Antas de Ulla
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A única publicación de información xeral que se publicaba en
galego na altura era Teima. O xornalista Manuel Rivas estivo na
mañá do 15 de febreiro de 1977, agora hai trinta anos, e relatou

aquela xornada con máis de corenta detidos e que forneceu
algunha das imaxes máis coñecidas da transición en Galiza, o
día dos paraugas fronte ás metralletas. Este é parte do relato.

A crónica xornalística de Manuel Rivas en Teima

O asalto das Encrobas
Bloquearon todo. Toda a zona
comprendida entre Carral, Mesón
do Bento e Cerceda, estaba controlada. Dende as sete da mañá fíxose unha auténtica toma dos camiños e corredoiras que levaban ao
cumio cuberto de néboa do monte
Pau Rañón. Os grupos de labregos
que tentaban chegar ao lugar dos
feitos, comentaban sorprendidos:
“Mirade, como se fora unha guerra...”. A algún impedíronlle o paso poñéndolle a pistola no peito.
Os labregos deste val farturento das Encrobas, que viñan pedidon dende 1974 o traslado da poboación dentro de Galicia e uns
prezos xustos polas súas terras, sabían que aquela loita era desigual.
Pero ninguén agardaba o que había de vir, ninguén matinaba que
os vellos –un oitenta por cento dos
presentes–, ían ser tirados no chan,
era difícil pensar que aos berros de
“¡Queremos diálogo, queremos
arreglo!” íase respostar coas cargas, coas detencións...
A empresa Lignitos de Meirama-Fenosa esta vez non mandou
altos directivos. Non probou o diálogo. “pero, seica este val non costa un peso?”. Aqueles beizos cansos de o silencio ou de promesas
valdeiras berraban con desacougo
que o que querían polo seu era xusto, que á empresa non lle supoñía
nada, que aquel investimento ía ser
de milleiros de millóns e que a eles
pagábanos cunha miseria e, o que é
peor, deixábanos sen medio de vida para o futuro, que non querían
roubos.... De feito, atracadores e
asesinos foron as verbas máis escoitadas neste día angurioso.
70 gardas
10 horas, 15 minutos. Ten lugar o
primeiro intento. Hai arredor de setenta gardas civís, procedentes de
Carral, Ordes, A Coruña e Santiago
ao mando dun comandante. Para ir
adiante a ocupación tiña que entrar
nos terreos Jesús Hervada, inxenieiro-xefe da “Jefatura de Minas”, botas altas, lentes escuros, rodeado e
protexido sempre por gardas de paisano e uniformados. “Que veña só!”
“Nós non comemos a ninguén!”,
“Por que a empresa non quere o diálogo?” “Nós non temos nada contra
vostedes, nós o que queremos é negociar coa empresa, por que non
marchan señores gardas?”. Os gardas civís están armados de metralletas e avanzan con elas por diante. Os
labregos, as mulleres diante, terman
do primeiro empuxón.
Sucede un intre de calma Fórmanse grupos que dialogan coas
forzas e intentan convencer aos
mandos para que non realicen a
ocupación, de que os intereses privados dunha empresa poden costar unha traxedia. Algúns labregos
dinnos que escribamos que a empresa se negou a seguir dialogando, que nin siquera os recibiu, que
non responderon ás ofertas. (...)

YÁ Ñ EZ / Arquivo A N T

MANUEL RIVAS

Decenas de Guardas Civís protexeron o representante de Fenosa que tiña que “tomar posesión” das terras. Durante moitas horas sucedérone os intentos, con feridos e ducias de detidos, entre eles Moncho Valcárcel –o cura de Sésamo–, á dereita.

Berros de rabia
10 horas 50 minutos. Segundo intento. Moita máis tensión. Agora
xa hai bágoas, anguria nos ollos.
Algúns labregos chegan a respostar cos paraugas e con paus aos
golpes das metralletas. Estalan berros de rabia, alcumes. Un garda

de paisano achégase ao fotógrafo
de Teima e ameázao con racharlle
a cámara. Prodúcense as dúas primeiras detencións: dous homes
son esposados e lévanos aos jeeps
que están a uns douscentos metros,
na carretera. Unha anciana cae no
chan sen senso. Está pálida, completamente inmóbil. A xente bérraYÁ Ñ EZ / Arquivo A N T

lle á garda Civil: “Miren, miren o
que están a facer”... O home de gafas negras mira coas mans nos petos, el, que poido evitar o ocurrido,
non cederá até conseguir pisar a
terra conquistada.
Tampouco agora conseguiron
pasar. De cando en vez chove e a
friaxe –a do tempo e a do tremor–
chega até os osos. Chega un notario acompañado polo alcalde de
Cerceda –este axuntamento manifestouse tempo atrás a favor das
reivindicacións dos veciños das
Encrobas. Pídenlle que levante
acta tamén do xeito co que está
actuando a Garda Civil. El resposta que ese tema non o pode tratar.
Discute cos labregos. “Yo con usted no hablo” dille a un dos que
máis se distingue na exposición
do que está a pasar. “Home claro,
é que eu teño o costume de dicir a
verdade”. Vóltase a falar coa garda civil, e algúns números vense
nerviosos, explican que eles están
a cumprir unhas ordes... unha vella fai un discurso asombroso,
transparente, sobre o papel que
uns e outros están a xogar alí (...)
Outra muller pregunta chorando:
“Por que non se van? Son tercos
vostedes. Por que non se van?”.
Perto da traxedia
12 horas. O terceiro intento xa é
algo alucinante. Pouco é o que se
pode escribir cando un está a
apretar os beizos, a chorar. Un
vello cae inconsciente e con sangue na boca. A traxedia está máis
perto que nunca. Algunhas mulleres intentan chegar ao home
das gafas escuras, que segue coas

mans nos petos, coa testa baixa,
impasíbel o ademán. “Atracador,
atracador...!” (...) A resistencia é
fortísima. “Disparen se queren,
disparen...”. Un home abre os
brazos e ponse de espaldas.(...)
Outro intre de toma de posicións. Membros da brigadilla
achéganse a Ramón Valcárcel, párroco de Sésamo, e marchan con
el. “Isto é o que fan cos que axudan
aos pobres...” Logo virán tamén a
por Manolo o de Hilario, un dos
homes que máis levan loitando por
defender os intereses das Encrobas. A xente segue a termar.(...)
Queremos arreglo!
13 horas 30 minutos. Cuarto intento. Repítense as escenas de pánico.
Máis retencións, agora de vellos.
“Para isto está a autoridade?” “Temos para todos cadanseu garda”.
(...) Fame e chuvia. Os labregos
acenden un lume e quentan as
mans mantendo a vixiancia. Algúns gardas sacan bocadillos.(...)
17 horas. A resistencia, despois das detencións, dos golpes,
da atemorización, é xa desesperada. Os que voltan a oporse son
detidos. Enchen os ómnibus con
corenta persoas, despois saberase que once pasarán a disposición xudicial. O home das gafas
escuras conquire facer o seu trámite e recorre as terras ocupadas.
Un vento de friaxe e impotencia non deixa respirar en Pau
Rañón... Por favor, lembrade As
Encrobas cando vexades a chave
dunha bombilla, cando vos cobren os recibos da luz. Non se
podía respirar.♦
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Segue a haber programas desaproveitados emitidos a altas horas da madrugada

A TVG presenta unha programación
máis equilibrada para recuperar audiencia
RUBÉN VALVERDE
A Televisión de Galicia presentou a súa nova programación, na
que incorpora novos programas e coa que mellorou lixeiramente os seus índices de audiencia, pasando dun 15% a un
16% de cota de pantalla. De todos os xeitos segue sen reformular os espazos informativos, centrados nos sucesos e desorientados indentitaria e xeograficamente e os prime-time seguen
consistindo en filmes de escaso interese. Entre as incorporacións cómpre destacar a volta de dúas series míticas polas mañás,
“Colombo” e “Magnum”, da serie “Valderrei” na sobremesa, o
programa de Xosé Manuel Piñeiro, “Acompáñenos”, pola tarde,
e un concurso musical os sábados pola noite, “Son de estrelas”.
A TVG móvese entre os remakes, os programas para un amplo
público e algúns espazos divulgativos. Cunha programación
máis equilibrada que na anterior
etapa, a Galega tenta corrixir os
erros que a impulsaron de ser a
televisión máis vista da comunidade a ser a cuarta, por detrás da
TVE, Antena 3 e Telecinco. Ben
é verdade que nesa perda de audiencia influíu a perda da retransmisión dos partidos de liga
os sábados.
A grella da TVG comeza
polas mañás co “Xabarín
Club”, das sete e media ás oito
e media. Talvez este espazo debería estenderse até as nove da
mañá para competir en programación infantil co resto das
canles, agás Telecinco. Xusto
ao rematar, comeza o espazo informativo “Bos Días”, que inclúe unha entrevista de media
hora. Até aquí a progrmación
non varía en nada.
A partir das dez incorpóranse os cambios. A TVG emite a
mítica serie policiaca “Colombo”, que pasou polas pantallas
nos EE UU entre o 1971 e o
1978. A serie aínda aguanta e
está ben dobrada, pero talvez se
antolla un gasto excesivo mercar unha serie e traducila para
emitila ás dez da mañá.
Ao rematar “Colombo” comeza “Magnum”, protagonizada por outro detective. A serie é
da década do 1980 e xa se emitiu hai quince anos na Galega,
pero aínda así segue amosándose entretida para o espectador,
en especial comparándoa coa de
“Os vixilantes da praia”, que se
programaba con anterioridade á
mesma hora.
Até as catro da tarde a programación segue igual ca antes.
A parir desa hora comeza “Valderrei”, que é unha adaptación
da serie “Ventdeplá”, que se estreou na TV3 a finais do 2004 e
que leva xa máis de 100 episodios, sendo un dos programas
máis vistos da autonómica catalá. A adaptación corre a cargo da
guionista Rosa Castro, que con
anterioridade participou nas míticas series “Rías Baixas” e “Libro de Familia”.
“Valderrei” conta a historia
de Isa, unha muller de 40 anos,
casada e con dous fillos, que despois de vivir moitos anos en Ferrol foxe dunha situación matrimonial crítica. Esa terá que refacer a súa vida no lugar onde ten
as súas raíces, a pequena vila de

onde procede a súa familia. Un
lugar imaxinario entre Padrón e
Caldas de Reis.
Ás sete da tarde volve Xosé
Manuel Piñeiro, Superpiñeiro,
con “Acompáñenos”, un programa para a xente maior que vive
soa e que quere atopar unha nova parella ou amigos. O presentador entrevista tres persoas cada
día, de luns a venres, que contan
a súa vida e logo reciben chamadas telefónicas de xente interesada en coñecer os convidados.
Nas noites, a TVG presentou varios programas como
“Criaturas”, emitido os mércores ás nove e media. Cun formato semellante ao do programa que pasaba Antena 3 “Pelo,
pico, pata”, o espazo da Galega
pretende amosar a relación das
persoas coas súas mascotas, as
curiosidades dos animais, as súas doenzas, o papel dos veterinarios e outros aspectos desta
índole. Presentado por Alexandre Macías, o programa tenta
presentar “historias de vida” de
animais e persoas.
Outro dos programas que
mudou de aspecto foi “Volver
ao rego”, o espazo presentado
por Xosé Luís Barreiro e que na
anterior etapa tiña un formato
decimonónico e gastado. A renovación consiste nunha redución de tempo e en que desta
volta Barreiro entrevista unha
soa persoa. Con esta reorganización o espazo mellora, pois non
se produce aquela tertulia de cafetaría da anterior etapa entre
Barreiro e tres convidados. O
malo é que o programa só dura
media hora, co cal se fai moi
curto e segue a emitirse a unha
hora intempestiva, a unha e media da madrugada.
Un problema semellante coa
hora de emisión teno o programa
“Libro aberto”, presentado por
Manolo Romón, que consiste
nunha entrevista a un escritor e
no que se comentan varios libros. O espazo emítese ás dúas
menos cuarto da madrugada,
cando en prime-time a TVG ten
programadas acotío películas de
escaso interese, antigas e de baixo orzamento, exceptuando algún telefilme producido polas
canles autónomas (Forta), que
tamén pasan pola pantalla a horas intempestivas.
Fin de semana
Nas fins de semana chegan outros programas que tentan darlle

Peter Falk, protagonista da serie Colombo que se emite ás mañás.

máis viveza á TVG e recuperarse da perda da retransmisión dos
partidos de fútbol. Os sábados

pola noite a polifacética Teté
Delgado presenta “Son de estrelas”, un concurso musical ao

máis puro estilo “Operación
Triunfo”.
Os domingos despois de comer é tempo para “Pequeno gran
show”, que desta volta está presentado polo incansábel Paco
Lodeiro. A imitación dun programa emitido na canle andaluza, o
espazo consiste nun fiadeiro
ameno entre o presentador e cativos que acoden para contar curiosidades.
“Historias de Galicia” talvez
sexa un dos espazos máis interesantes dos que se estrean nesta
nova etapa. Trátase dunha nova
serie documental dirixida por
Xosé Manuel Vega que aborda
diversos aspectos temáticos relacionados coa nosa historia. O espazo é divulgativo e cumpre a
función de informar sen chegar a
cansar, pero ten o problema de
que se queda curto en espazo.♦

Nº 1.258 ● Do 1 ao 7 de marzo do 2007 ● Ano XXX

As hipotecas medraron
un 1,2% no último ano
CÉSAR LORENZO GIL
O Euríbor (o indicador que máis
se utiliza para fixar o prezo das
hipotecas e que vén sendo a cifra
concreta das fluctuacións do prezo do diñeiro fixado polo Banco
Central Europeo (BCE)) situouse
en febreiro no 4,09 por cento e
mantén así a suba constante que
o índice acumula nos últimos 17
meses. No último ano, o indicador medrou un 1,18 por cento.
As causas da suba sitúanas os
expertos na estrita política de
contención da inflación e a proliferación de diñeiro que o director
do BCE, Jean-Claude Trichet,
desenvolve nos últimos tempos.
Arestora, o tipo de xuro europeo
sitúase no 3,50 por cento e todo
indica que aínda vai subir até o
3,75 por cento no mes de marzo.
A suba do Euríbor supón unha medra considerábel na cota
hipotecaria. Se hai dous anos,

Jean-Claude Trichet, director do BCE.

para unha hipoteca por valor de
134.612 euros a taxa mensual era
de 640,26 euros, a partir de agora esa taxa será de 755,42 euros.
Segundo algúns analistas, es-

ta tendencia de suba hase moderar nos próximos meses e espérase que o Euríbor no sobrepase o
4,2 por cento a finais de ano. Argumentan estas fontes que así
quedan emparelladas a taxa hipotecaria e o tipo de xuro.
Outras voces autorizadas
pensan que esa previsión é optimista, tendo en conta que o prezo do diñeiro aínda está barato
en relación aos EE UU e que os
riscos de inflación son moi altos
nalgúns países da zona euro, especialmente no Estado español.
En calquera caso, xa se produciron as primeiras consecuencias. No 2006 asinouse un 10 por
cento menos de hipotecas a respecto do ano anterior. Os datos
negativos do aumento dos xuros
podería supor un arrefriamento
do mercado inmobiliario, especialmente no adicado á segunda
residencia.♦

Urbanismo, corrupcion
e mercado politico
MANUEL CAO
Están a aparecer as primeiras elaboracións programáticas cara aos comicios municipais e autonómicos do 27 de maio en
España. Aínda que as principais ofertas quedarán para o final
e, sobre todo, que a emisión das preferencias depende de multitude de factores afastados da racionalidade e da análise polo miúdo dos programas electorais convén destacar a importancia que se lle dá ao urbanismo e a efectos colaterais como
a restra de casos de corrupción, enriquecemento ilegal e venda indirecta de decisións públicas.
A instauración do sector construción como motor fundamental da economía española responsábel de parte importante dun crecemento sostido en taxas cercanas ao 4% descansa
na disposición de solo e licenzas de urbanización emitidas polos concellos e autonomías españolas no exercicio das súas
competencias. En ausencia de cambios na lexislación básica
e nos instrumentos de control institucional a presión urbanística proseguirá imparábel pois a estrutura real de incentivos
favorece a todos os axentes partícipes do negocio inmobiliario. O discurso político non pode aceptar esta situación de
facto pois determinados colectivos teñen unha pesada carga
hipotecaria magnificada polos axentes do mercado político
que teñen como obxectivo captar a atención duns electores
moi numerosos e susceptíbeis de ser influídos con promesas
de difícil rexeitamento e incerta eficacia para o que se deseñan un conxunto de propostas máis orientadas a anular as iniciativas dos partidos competidores que a poñer en marcha
medidas efectivas que requirirían un amplo consenso pois
comprometerían a aprobación de novas leis e a creación de
institucións que deberían operar en todo o territorio con independencia da cor política dos respectivos gobernos locais ou
autonómicos. Excluída a posibilidade de parar voluntariamente o boom inmobiliario con políticas de choque que ocasionarían máis prexuízos ca beneficios, o debate político xira
arredor de limitar algúns dos efectos colaterais e artellar algunhas medidas concretas para colectivos específicos.
En relación aos primeiros algunhas das propostas son a
publicidade dos PXOM e dos convenios urbanísticos para
poñer á disposición dos axentes a información en tempo real, a instauración de medidas de transparencia co rexistro de
actividades e declaración de bens dos decisores antes de empezar o mandato e ao acabalo, e o endurecemento das penas
por corrupción coa incautación dos bens e o seu destino para fins sociais. Para os colectivos específicos as propostas
irán orientadas aos mozos e persoas con rendas inferiores a
determinado nivel e as medidas van dende as vivendas de
protección oficial á potenciación do aluguer pasando por
unha casuística de subvencions diversas.
A eficacia destas medidas será limitada pois existen
maiores incentivos para condutas inapropiadas debido aos
enormes rendementos reais da vulneración dunhas normas
que, en calquera caso, son interpretadas de maneira diferente polos gobernos respectivos. Se os beneficios son certos e inmediatos e os prexuízos son incertos e sempre recorríbeis en dereito os incentivos a forzar ou modular o planeamento urbanístico para atender o interese propio e da
maioría dos axentes, son imposíbeis de contrarrestar con
propostas parciais que só tentan acadar un certo rendemento electoral no mercado político.

‘O

control dos efectos perversos
do urbanismo en España é moi difícil
debido á febleza das institucións,
á importancia do diñeiro negro,
á especulación inmobiliaria e a que
boa parte da economía vira arredor
da construción”

O control dos efectos perversos do urbanismo en España
é moi difícil debido á febleza das institucións formais, á importancia dos mecanismos informais (diñeiro negro), ao carácter especulativo da actividade construtora e do mercado
inmobiliario e, sobre todo, a que boa parte da economía española xira arredor dun puxante sector da construción que
xa está a internacionalizar as súas actividades e goza de significativas vantaxes competitivas en organización, xestión
empresarial, tecnoloxía e capital humano.♦

‘A xustiza española é incapaz
de exercer de árbitro’
ENRIC RIMBAU

“Á marxe do sentido da sentenza do Tribunal Constitucional sobre o Estatut catalán hai
que prepararse para un proceso soberanista”. É unha afirmación de Jaume Renyer, profesor de Dereito Administrativo da Universidade Rovira i Virgili e presidente do Fòrum Català pel Dret a l’Autoderminació. Como ex membro do Consello Consultivo da Generalitat de Cataluña (do 2000 ao 2004) coñece os límites do marco constitucional español.

catura desdebuxou a separa- to competencial da Generalitat
ción entre o poder xudicial e o dunha maneira tan restritiva que
camiña cara a equiparación co resresto dos poderes políticos?
Hai unha confusión de papeis to das comunidades autónomas.
entre o poder xudicial e os outros Malia que hai un novo Estatut tapoderes do Estado, como se pudo mén hai unha percepción social de
comprobar na tramitación da lei retroceso da autonomía catalana.
de partidos e que continuou cunha Este episodio anticipou varios
serie de declaracións de represen- anos un debate político que máis
tantes do Consello Xeral do Poder tarde ou máis cedo se tiña que dar
Xudicial en temas estritamente na sociedade catalá, cal é a compolíticos, arredor do Estatut cata- probación dos niveis insuficientes
lán. Este intervencionismo vai en do Estatut aprobado. Isto obrigará,
detrimento do papel arbitral do moito antes do previsto –unha xepoder xudicial, o papel que, por ración– a decidir que grao de poexemplo, soubo representar o Tri- der imos ter como país.
Se o Estatut naufraga no TC,
bunal Supremo do Canadá, que
foi crucial para canalizar por vías o presidente Montilla fala dun
estritamente democráticas o con- plano B; Artur Mas de recupeflito entre o Quebec e o resto da rar o Estatut do 30 de setembro
federación. É inimaxinábel que e Carod-Rovira de iniciar un
este papel o poida desenvolver o proceso cara a soberanía.
Descoñezo o plano B e non
TC, chegado o caso de que o País
Vasco ou Catalunya formulen un comparto o retorno ás posicións
do 30 de setembro do 2005, seproceso cara a soberanía.
¿Que repercusión teñen pa- nón que, como dicía antes, cabe
ra o propio TC estes episodios preparar a formulación dun debate político pola soberanía. Á
de crise?
Poden comportar a perda de marxe do sentido da sentenza do
autoridade moral dun organismo TC, hai que prepararse para un
que ten unha función arbitral nos proceso soberanista.
E non é máis pragmático
conflitos entre o estado e as comunidades autónomas, nos cales voltar ao consenso logrado poas súas decisións son determi- lo Parlamento catalán o 30 de
nantes para a configuración, nun setembro de 2005?
Pero é que iso querería dicir
sentido ou noutro, da arquitectura
constitucional do Estado. Noutros que o Parlamento de Catalunya
Estados, como Israel, os Estados ten que volver encetar o proceso
Unidos ou Alemaña, os xuíces de redacción dun novo Estatut.
dos tribunais supremos tamén son Non paga a pena limitarse ao honomeados a proposta dos parti- rizonte do 30 de setembro. Paga
a pena ir máis a
dos, mais unha
fondo e preparar
vez no exercicio
mentalmente o
do seu cargo actúalia que hai
noso pobo, proan con lealdade á
curando o coninstitución á que
un
novo
Estatut
senso social e as
pertencen, aparcomplicidades
tándose a cotío do tamén hai unha
políticas, para
criterio do partido
elaborar
unha
que os propuxo.
percepción social
fórmula seme¿Como pode
llante á de Escorepercutir toda de retroceso da
esta crise na po- autonomía catalana” cia, o Quebec ou
Flandres, onde se
lítica catalá?
configuran unhas
Un pronunciamaiorías sociais
mento do TC reque apoian o procortando aínda
máis o Estatut actual sería grave, xecto dun estado propio.
E aquí, coa actual composiporque non hai precedentes dunha sentenza sobre un texto xa ción política e social, e posíbel iso?
Sempre, o nucleo promotor
aprobado en referendo. Unha decisión así comportaría o agravan- parte dunha situación minoritate de desautorizar a vontade po- ria. Polo tanto, a primeira condipular. En segundo lugar, a inter- ción é que haxa un partido, coapretación política dun pronuncia- lición ou forza social que teña
mento destas características sería vontade e capacidade de liderar
a de que está a poñer o punto final un proxecto destas caracterísao proceso de reivindicación na- ticas, e que comporta un proceso
de anos. Arestora este nucleo
cional catalán.
non está configurado. Hai tres
Sería un peche en falso?
Dependería da reacción das partidos teoricamente favorábeis
forzas políticas catalás. A resposta á autodeterminación: CiU, ERC
non debería ser a dunha reforma e ICV. Mais é obvio que non esda Constitución para facer posíbel tán en condicións de iniciar unha
o novo Estatut. É unha vía conde- estratexia semellante.
ERC defínese como indenada ao fracaso. Cabe formular a
vía cara a soberanía. Polo tanto, pendentista e participa no Gocabe presentar un conflito xurídico berno da Generalitat de Catae político co Estado español, que lunya. É compatíbel?
Hai unha diferencia de funse ha de preparar desde agora, non
condicionado a un pronunciamen- cións entre partido e goberno. Coto restritivo do TC. Porque, ¿que mo militante de Esquerra, persopasa se o Tribunal deixa o Estatut nalmente, penso que ha ser comcomo está? ¿Non formularemos patíbel cumprir os compromisos
de aquí a un tempo a cuestión da como socios de goberno con poñer
soberanía? Estase a demostrar que o partido a traballar, xa desde agoo Estatut actual non é unha garan- ra, nunha estratexia de acumulatía do incremento competencial e ción de forzas para formular a mefinanceiro da Generalitat. Xa o dio prazo un proceso cara a sobemesmo goberno actual do PSOE, ranía. Pero a min, o nucleo do traa través do recurso de inconstitu- ballo político dun partido indepencionalidade contra o CAC, ou dentista está en centrar o seu disaprobando a lei da dependencia, curso no dereito a decidir.♦
ou o decreto de ensino que amplía
as horas de castelán, acota o ámbiEl Temps
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Que lle parece a recusación do
maxistrado Pérez Tremps do
Tribunal Constitucional (TC)
por analizar os recursos contra
o Estatut Catalán?
Primeiro, non ten precedentes.
Segundo, os argumentos nos que
se basea a incompatibilidade son
arbitrarios, dado que fan referencia a uns traballos profesionais
previstos na tramitación do Estatut. Polo tanto, constitúen moito
máis “causa de incompatibilidade” as manifestacións realizadas
polo maxistrado García Calvo,
sendo xa membro do TC, que
mostraban unha animadversión
evidente contra os contidos do
proxecto estatutario catalán. En

cambio, a recusación deste maxistrado foi desestimada. Estes feitos
enmárcanse nun fenómeno máis
amplo, como é a persistente actitude de boa parte da xudicatura
española –que parece actuar seguindo un impulso político– que
prioriza unha determinada concepción da unidade do Estado.
Hai quen ve en todos estes
episodios da xudicatura unha
estratexia orquestrada do PP.
É esaxerado?
Penso que asistimos a un fenómeno ben máis amplo, como é
a emerxencia dun nacionalismo
español excluinte de calquera outra forma de convivencia plurinacional. Dase tamén na cúpula em-

presarial, como se viu no bloqueo
de Joan Rossell na presidencia da
CEOE, na actitude diante da OPA
de Endesa por Gas Natural ou na
xerarquía da Igrexa católica, que
deslexitimou reiteradamente os
outros nacionalismos diferentes
do español e outorgoulle só a este
último un valor moral. Polo tanto,
o PP é a expresión política deste
estado de opinión actual, que ten
uns antecedentes culturais e históricos moi profundos na mentalidade española, e que se deixa ver
tamén nas declaracións de destacados membros do poder xudicial, que opinan sobre cuestións
políticas.
¿Esta politización da xudi-
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África
oculta

O debate inexistente
sobre os europeos do leste

MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

E

n Chicago hai máis
médicos etíopes ca
na mesma Etiopía.
A Organización Mundial
da Saúde considera que
África necesita de xeito
inmediato un millón de
médicos. A realidade
amosa, non obstante, que
cada ano marchan 23 mil
profesionais sanitarios
dos países africanos ao
Reino Unido, Estados
Unidos, Nova Celandia e
Australia.
A emigración destes
traballadores, que tanto
costa formar, non é só
polas remuneracións.
Hai que ter en conta
tamén as condicións nas
que se actúa, os recursos
que non se teñen, a
sobrecarga de traballo.
Por outra banda, no
mundo desenvolvido e
expoliador o
envellecemento da
poboación demanda
persoal médico que o
sistema non pode ofrcer
porque existe unha
formación médica que é
deficitaria en número.
No continente
africano morreron xa 12
millóns de persoas
afectadas pola sida. Alí
están o 64% das
infeccións por esa
síndrome, o que
representa 25 millóns de
persoas.
A globalización, que
só favorece ás
transnacionais, non só
disolve coma azucre na
auga os costumes e
culturas locais, senón que
anula as posibilidades de
sobrevivencia e corrompe
a boa parte das
dirixencias sociais.
Os gobernos non teñen
control nin da súa
soberanía.
Os obxectivos do
milenio, proclamados
con solemnidade nos
cumios da ONU, falan
de diminuír a
mortaldade infantil e a
fame. Pretensións nada
radicais, pero
imposíbeis de cumprir
mentres exista esa
mentira que é a débeda
externa e esas guerras
intestinas nun
continente cheíño de
armas que son todas
importadas.
A comunidade
internacional non pode
ficar conforme con
celebrar unha vez cada
ano o Día da fame ou da
sida. Xa que a dos
gobernos non é real, hai
que traballar na unión dos
pobos.♦

M.V.
Entre os cidadáns do leste, entre os seus pensadores, escritores e políticos existe un lugar
común á hora de falar da Europa Occidental.
Todos critican o esquecemento que sufriron
durante o longo período da guerra fría. Nuns e
noutros países ex comunistas gárdase a espiña
desa ignorancia occidental para con eles, como se Europa acabase en Viena e coma se Praga non fose tan europea como a capital austríaca. Como se uns e outros países non gozasen
dunha historia común e non tivesen compartido guerras, cultura e relixión durante séculos.
Os ciéntificos de Alemaña do Leste quéixanse, por exemplo, de que os seus estudos e
os seus descubrimentos non contasen para nada na parte occidental; láianse de que as súas
publicacións, exclusivamente de carácter científico, señan menosprezadas, cando non directamente ignoradas. Algo parecido lles sucede
aos médicos, aos dramaturgos e aos escritores
en xeral. Lamentan que desde París, Londres
ou Frankfurt os cidadáns do leste só señan vistos como posíbel man de obra barata, mentres,
ao tempo, se corre un veo sobre corenta anos
da súa historia, nos que tamén houbo logros,
moitos deles en paralelo aos que se estaban a
producir a ben poucos quilómetros de distancia, na parte occidental. Tan próximos e tan ignorados, din. Até os poderosos partidos comunistas de Francia e Italia ignoraban os seus partidos homónimos do leste. Paradoxalmente, tamén para eles, o leste era un ermo.
A outro nivel, as queixas teñen como motivo a escesiva ideoloxización da que se podería chamar versión occidental dos feitos. O
historiador ruso V.P. Mezhuev escribiu en
1999 que “chegará o día no que a revolución
rusa recibirá o mesmo trato que as revolucións que se produciron en Occidente, un trato que abrirá o camiño para un auténtico recoñecemento de Rusia”. A nivel popular é
moi coñecido o conto dos dous cidadáns ex
soviéticos que se atopan facendo balance. Un
deles di: “Todo o que dicían os capitalistas
do comunismo era certo”. “Si, di o outro, e
todo o que dicían os comunistas do capitalismo tamén era certo”.
Esa chamada versión occidental conduce
nalgúns casos mesmo a visións caricaturescas.
Un empresario que visitou Praga de a pouco
dicíame que fora coñecer unha antiga fábrica
coa intención de mercala. “Chegamos e todo
estaba igual que o día de cerrar, dime, con notas en riba das mesas a medio escribir. Tiña tamén uns sotos, de tempos da guerra fría, con
depósitos para os cereais. Toda a edificación
estaba construída con bloques gordísimos. Na
planta de traballo había uns aparatos para os
ouvidos, debían ser para que os xefes lles falasen”. Entón o meu amigo empresario engolou a voz e intentou arremedar un discurso
propagandístico: “Traballades para o ben do
Estado comunista. O Estado do pobo...” etc.
Non lle dixen que aquilo soaba máis a unha
mala película da guerra fría que a algo verídico, pero insinueille que os aparatos tamén podían servir para escoitar música clásica. Nos
enxeños cubanos de tabaco os traballadores
len o xornal e contan historias. No leste a cultura musical é moi elevada. Lembreille ao
meu amigo que as orquestras de por aquí nútrense de interpretes dos países ex socialistas.
O certo é que apenas ninguén (nin xornalistas, nin pensadores) realiza entre nós un esforzo por entender a mentalidade actual deses
cidadáns que viviron nun sistema diferente
durante corenta anos e que hoxe están abertos
a influencias contraditorias. Por exemplo, os
habitantes de calquera capital ex comunista
gozan da fartura dos supermercados, aínda
que non poidan mercar. Para eles iso non é o
máis importante, o principal din, se se lles pregunta, é que “calquera produto que eu desexe

Praza de Varsovia.

está aí e algún día, se cadra, podo facerme con
el”. Pero, ao mesmo tempo, eses cidadáns observan como o 90% das librarías están agora
pechadas. En Sofía, por exemplo, capital de
Bulgaria, das 1.100 librarías que existían na
etapa comunista hoxe só quedan 50. É imposíbel atribuílles esta crucial diminución a razóns só de rendibilidade ou talvez o correcto
sería dicír que a rendibilidade, como único
criterio, resulte, desde o punto de vista social,
un valor algo máis que discutíbel.

ca e os impedimentos que esta levaba consigo.
O parcial coñecemento que nos chega do
Leste ofrécenos tamén outros cadros que deberían sorprendernos. En Polonia, por exemplo, o actual goberno conservador atópase
metido a fondo nun labor de descomunistización que inclúe a denuncia de bispos e até do
propio ex lider sindical opositor Lech Walesa. Acóllese, para iso, aos informes de colaboradores, elaborados polo goberno do anterior réxime. Isto non podería resultar máis
paradoxal aos nosos ollos. En España ou en
■ QUE CRITERIOS DEFINEN O NIVEL DE VIDA?
Chile, ou en calquera outro país que sufrise
unha ditadura, os listados son sempre de opoNo centro deste posíbel debate debería estar o sitores. Só nos países ex comunistas se maasunto do nivel de vida. En calquera conver- nexan listados de presuntos colaboradores da
sa dáse sempre por suposto que o do leste era ditadura, elaborados con criterios seguranotoriamente máis baixo que o da Europa Oc- mente distintos aos que agora queren ver os
cidental. Moitos parámetros, como o dos bens novos líderes dereitistas no seu afán de “limconsumidos, equipamentos caseiros, produti- peza”. Por exemplo, o membro dun equipo
vidade nas empresas, consumo de materias deportivo, o participante nunha actividade
primas por unidade producida, etc., así o tes- cultural oficial ou o membro da asociación
temuñan, sen ningunha caste de dúbidas.
de escritores poden figurar neses listados e
O historiador norteamericano, Moshe Le- polo tanto verse agora abocados a unha purwin, na súa obra O século soviético (Ed. Críti- ga en virtude “do seu pasado pro-comunisca, 2005) ofrécenos, non embargante, algúns ta”. O fenómeno non é nada trivial se se pencríterios máis sobre este aspecto do nivel ou a sa que nada menos que doce bispos católicos
calidade de vida e compárao co da actualidade. polacos, incluído o arcebispo de Varsovia, se
Segundo el, os estudos
atopan
actualmente
sociolóxicos realizados
nesta situación.
nos últimos anos patentiOutro paradoxo é o
estratificación social das armas de longo alzan que “o número de
espectadores que van ao
cance. Se o empresario
é moito máis fonda e
teatro, a concertos, ao
que visitou recentecirco ou as bibliotecas
mente Praga quedou
os individuos
diminuíu; a lectura de
impresionado polos reobras literarias e as sus- vanse pechando a cada máis fuxios antinucleares,
cricións a xornais experesiduo da guerra fría,
en si mesmos”
rimentaron un descenso
que había situados baiacusado na cidade e no
xo a antiga fábrica que
campo. Toda a estrutura
pretende mercar, mede actividades de lecer
nos aínda contribuirá a
viuse transformada por mor do aumento das tranquilizalo a noticia de que a República
responsabilidades laborais e o lecer é hoxe un- Checa, xunto con Polonia, acaban de aceptar
ha actividade ben máis pasiva, esencialmente a instalación de foguetes balísticos nortearexeneradora, toda vez que nos últimos anos da mericanos, o que, como non podía ser doutro
época soviética, a raíz do aumento do tempo li- modo, exasperou xa os ánimos de Moscova.
bre, orientábase á cultura”. O autor, que se fai
Noutra reviravolta irónica da historia, a reeco das investigacións dos sociólogos rusos, alidade vén darlle a razón aos defensores do
apunta que “a estratificación social é moito muro e da soberanía limitada na Europa do
máis fonda e os individuos vanse pechando a Leste. Tratábase, dicían estes ortodoxos, de
cada máis en si mesmos. Cada vez hai menos que a Unión Soviética non se vise atacada de
contacto social e familiar e obsérvase un de- novo desde as súas mesmas fronteiras, como
sinterese pola política e a cultura”. Lewin sucedera cos nazis. O perigo volve estar agoanota que xa os primeiros emigrantes rusos ra aí. Se ben, Washington xa apurou a dicir
post-revolución que el coñeceu ou dos que ti- que o escudo antimísiles que se vai instalar en
vo referencias familiares percibían a maior Polonia e no antigo reino de Bohemia non esestratificación social existente en Norteaméri- tá orientado contra Rusia, senón contra Irán.♦
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Wall Street sufriu a queda máis grande desde o 11-S

A economía preocupa máis
nos EE UU que os mortos no Irak
CÉSAR LORENZO GIL
Os indicadores de popularidade de George Bush seguen no
fondo do pozo. Alén da preocupación polas dificultades do
exército na guerra do Irak, os
datos económicos mostran que
a cidadanía vive con incerteza
o momento económico interior.
En febreiro morreron no Irak 78
soldados estadounidenses (case
tres ao día), os atentados en Bagdad son constantes e incluso a
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, afirma que é necesario
afianzar a relación con Irán e Siria para salvar a situación no país. Mais estes problemas na política exterior, sendo importantes
na percepción cidadá do seu goberno, teñen dentro do país competidores moi fortes na atención
diaria dos estadounidenses.
O 26 de febreiro, o que fora
durante moito tempo presidente
da Reserva Federal dos EE UU
(o Banco Central dese país),
Alan Greenspan, só necesitou
unha frase para infundir terror
nos mercados. “É probábel que
os EE UU entren en recesión
nos meses finais do 2007”. A
resposta foi inmediata nos mercados. Wall Street caía un día
despois un 3,29 por cento, a
maior queda desde o 11 de setembro do 2001. Os analistas
consideran que as palabras de
Greenspan, unidas á forte baixa
da bolsa de Shangai (un 9,24
por cento) provocaron o medo e

racharon a tendencia alcista de
moitos dos mercados do mundo. Para os expertos en economía estadounidense, as palabras
de Greenspan tiñan moito con-

tido baixo a aparencia de profecía de simple gurú. A economía
do país non marcha ben e a xente comeza a percibilo na súa vida diaria.

Un dos datos máis interesantes nos que se apoian estes
economistas é a crise do sector
inmobiliario. As vendas de vivendas novas caeron máis do 16
por cento durante xaneiro, o peor
dato en 20 anos. Esta pinga súmase a un vaso de perdas nunha
área económica que, como tamén ocorre en Galiza, por exemplo, é básica no crecemento estadounidense.
Por que esta freada en seco?
Segundo os expertos, o mercado inmobiliario norteamericano tocou teito e agora debe reconfigurarse. O crecemento da
débeda acumulada polas familias foi moi alto nos últimos
anos grazas aos baixos tipos de
xuro pero as subas dos prezos
de bens básicos para a cidadanía como os combustíbeis obrigaron a moitos a ataren o cinto.
Neste “agobio crediticio” de
moitos chama a atención que
aumentase máis dun 20 por
cento o endebedamento por tarxetas de crédito (o máis caro de
asumir e polo tanto o último ao
que se recorre en casos de necesidade).
Polo momento, a crise non
lles afectou aos prezos da vivenda
usada, que incluso aumentaron un
0,2 por cento no último mes, na
media da suba da inflación global. Este dato inflacionario, xustamente, é o que fai pouco probábel que baixen os tipos de xuro
nos EE UU, que actualmente se
sitúan no 5,25 por cento.

Consecuencias políticas
Esa posibilidade de recesión é
unha ameaza constante nos EE
UU desde o 11-S. Daquela, a enxeñaría financeira de Greenspan
na Reserva Federal e o aumento
de gasto público provocado polas guerras de Afganistán e o
Irak axudaron a espantar a pantasma. Agora, pode ser que a clave para escapar da crise estea na
revitalización da industria das
armas grazas a novas accións punitivas contra Irán. Esta posibilidade, de todos os xeitos, é hoxe
política ficción.
Algúns políticos destacados
do Partido Demócrata xa anunciaron que a solución pasa por darlles
confianza aos cidadáns aumentando o investimento público en sectores como a educación ou a sanidade, que suporían unha inxección de diñeiro beneficiosa para
reducir os gastos correntes dos cidadáns e crear unha importante
bolsa de emprego que axude a paliar a crise no consumo interno.
Desde o bando republicano,
considérase que estes datos son
conxunturais e culpan da queda
de Wall Street a certos movementos especulativos na bolsa chinesa. Até que punto unha crise é debedora da outra está por ver e, en
calquera caso, importante. En
tempos dicíase aquilo de que
cando o Dow Jones espirraba, as
bolsas do mundo collían catarreira. Hai que estar pendente agora
do “nariz” de Shangai?♦

Aquí fóra
A política exterior norteamericana pode
ser atinada ou non, pero nunca é improvisada.
Cando Washington sitúa os portaavións Eisenhower e Stennis –que posúen
unha sofisticada capacidade para interferir comunicacións e dunha exquisita perfección tecnolóxica– no golfo Pérsico,
non está a pensar en como combater as
dispersas guerrillas locais ou a resistencia iraquí, senón que está a articular unha, posíbel, grande operación bélica na
rexión xeoestratéxica do Oriente Medio.
Como en toda fase previa a unha crise bélica, os EE UU xa están a propagar
o “Casus belli”, a divulgar as pretendidas
perversidades polas que Irán está no punto de mira da intelixencia militar norteamericana.
A batería de argumentos que apuntan
a Irán é ampla: Negarse a suspender o
programa de enriquecemento de uranio,
acusar a garda revolucionaria iraniana de
estar fornecendo de bombas e asesorando
os xiítas do Iraq, impedir a libre circulación dos inspectores da Axencia Internacional da Enerxía Atómica (AIEA),
poñer trabas dende Teherán para o acceso
ás instalacións de Natanz, no centro do
país, nas que supostamente Teherán ultima a fabricación de 3.000 centrifugadoras de auga e onde terían lugar actividades tendentes a conseguir uranio enriquecido. Culpabilizar a Iran de ser autora
material ou intelectual da morte de tres
militares norteamericanos en Kerbala...
Todos estes argumentos foron postos

Irán como pretexto
LAUDELINO PELLITERO
enriba da mesa por EEUU na reunión das íses da área como Israel ou a India. Caprincipais potencias mundiais en Lon- da paso de distensión dado polas autodres, a principios deste semana. Ao redor ridades iraquís non conseguiu progreda mesa estaban sensos na distensión.
tados os cinco memNin a moratoria
bros permanentes do
temporal no enrios últimos anos,
Consello de Seguridaquecemento do urade da ONU (EEUU,
nio en 2004 nin o reFrancia, Reino Unido, os EE UU non teñen feito cente permiso a enRusia e China) máis
trar nas factorías nas
outra cousa
Alemaña.
que se está a proceDe non ser polo
que pagar políticas de der ao enriquecepertinaz bloqueo normento do uranio,
reforzamento de Irán, concedido a cometeamericano, os resto
das potencias teríanse
zos de febreiro a ditratando de aniquilar
posto de acordo axiña
plomáticos e xornaen aprobar unha seos principais inimigos listas.
gunda resolución na
Irán está na froniranianos na rexión:
que se incluíse un pateira das cesións, xa
quete de sancións
que non está disposta
Sadam Husein e
económicas, tal como
a renunciar a tecnoloacontecera coa reso- os talibáns de Afganistán” xía nuclear con fins
lución 1737, aprobada
pacíficos. Está firpolo Consello de Sememente decidido a
guridade da ONU en
utilizar a enerxía nudecembro de 2006.
clear. Forma parte
Na chancelaría iraniana percíbese dun grupo crecente de países que teñen
que son obxecto dun tratamento inxus- posto na enerxía nuclear crecentes expecto por discriminatorio a respecto de pa- tativas de crecemento na previsión dunha

‘N

perda de posición no contexto internacional por mor do esgotamento das fontes
de enerxías fósiles.
As accións exteriores dos EE UU actúan en paralelo, mentres insisten en querer acabar o conflito pola vía diplomática, ao contrario dos outros membros da
mesa, non descartan pór en marcha actuacións militares para deter o programa
nuclear iraniano. Pola contra, as veciñas
Rusia e China son partidarias das vías diplomáticas e pacíficas que poderían ter
nas sancións económicas o límite que
non están dispostas a ultrapasar.
Irán converteuse no novo inimigo exterior da diplomacia de Washington, que
pode aglutinar un electorado interior, cada vez máis desmotivado. Bush está a
construír un novo pretexto, pero desta
vez non encontra aliados fáciles na súa
escalada belicista.
A diplomacia estadounidense nunca
improvisa, pero en moitos casos obtén un
resultado oposto ao desexado.
Nos últimos anos, os EE UU non teñen feito outra cousa que pagar, con alto
déficit orzamentario e cun alto custo político para o seu presidente, políticas de
reforzamento de Irán, tratando de aniquilar os principais inimigos iranianos na
rexión: Sadam Husein e os talibáns de
Afganistán.
Improvisada... non, pero atinada...
tampouco.♦
LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI
(www.igadi.org)
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E X E R C I C I O E SAÚ D E

XURXO G. LEDO

Mocidade e realidade social
Xa vimos cal é o panorama relativo á práctica de actividade física e dos deportes. Vimos tamén cales son as actividades de
lecer máis comúns entre a poboación en xeral, e as conclusións
son bastantes elocuentes: a
práctica redúcese a medida que
se cumpren anos e as actividades de lecer non evolucionaron
significativamente ao longo dos
anos. Namentres, temos outros
datos que son bastante preocupantes, aumenta a violencia entre a mocidade, crecen os casos
de acoso entre iguais nos centros escolares e increméntanse
as bandas xuvenís.
Anthony de Mello (1992)
argumentaba que o verdadeiro
progreso era o progreso do corazón, o progreso da felicidade
e non o progreso do cerebro e o
dos “cacharros”, e cando lle
preguntaban que pensaba da
“civilización moderna”, contestaba: “coido que sería unha boísima idea”.
Efectivamente, asistimos á
aspiración permanente do desenvolvemento industrial e tecnolóxico, preocupados polo fracaso do cerebro nas escolas. Para solventar isto propóñense medidas cuantitativas referidas ao
aumento de horas en determinadas materias. Este é o xeito de
abordar o problema, pero non se
considera o desenvolvemento
humano como obxectivo, porque este non resulta importante
na planificación económica e na
sociedade de consumo. Para isto
créanse leis e dótanse medidas
de seguridade coa idea peregrina
de que os problemas de violencia arránxanse con policías.
O deporte utilízase tamén como elemento ocupacional, é di-

cir, se os mozos están facendo
deporte non están “tirados” na
rúa, polo tanto están controlados.
A idea é controlar, localizar no
espazo e no tempo para ter o control. Ao mesmo tempo mídese o
rendemento cos resultados, así
hai campións e últimos clasificados nunha continua comparación
competitiva que, irremisibelmente, crea fracasados e abandonos
da práctica por frustración ou por
non dar o nivel esixido.
Outra cuestión que destacar é
a estimulación referencial baseada na imaxe do éxito. Personaxes
mediáticos do mundo do fútbol,
principalmente, e artistas musiciais, serven de modelos aos que
imitar. Estes simbolizan a vitoria
sobre a rutina, sobre o traballo
asalariado, sobre as carencias
materiais. Ídolos de masas que
viven a outro ritmo, que asisten a
festas, que desfrutan da vida e saen na televisión e nos xornais.
Con estes vimbios, que podemos esperar da nosa mocidade?
Giraldo formula a seguinte
pregunta: educamos a persoa
para o desenvolvemento económico ou formamos para o desenvolvemento humano do individuo na sociedade que se soña?
A autora sinala que “a educación é o eixo de desenvolvemento sociopolítico cando baixo unha concepción democrática se orienta a fortalecer o poder popular, mediante o exercicio da participación; cando
busca a construción de comunidades, o fortalecemento de organizacións e a creación de ambientes de convivencia nos que
poida encontrarse o benestar individual e colectivo”.
O deporte é só unha das
múltiplas opcións para o lecer

da mocidade, pero este non serve de nada se reproduce os padróns básicos dunha sociedade
deshumanizada e materialista
que loita por mellorar a súa capacidade de consumo.
Hai outras posibilidades pero calquera delas debe respectar

a persoa como ser dotado de
dignidade e non só como potencial consumidor ou xerador de
conflitos de seguridade.
Non é coherente protexer a
mocidade fronte aos perigos das
drogas e ao mesmo tempo promover de forma encuberta ou

manifesta compañías que venden
produtos varios, e todo iso en espectáculos deportivos seguidos
por miles de persoas. As mensaxes son totalmente contraditorias
e ademais aprovéitase o mínimo
acontecemento fortuíto para criminalizar a mocidade e acusala
de irresponsábel e violenta.
É tremendamente hipócrita
considerar os mozos como únicos responsábeis da conflitividade e da violencia nos contextos
propios. Se creamos recompensas que premien os mais violentos e lles facilítamos a promoción
en medios de comunicación, non
podemos esperar outra cousa.
É preciso dotar equipos de
monitores que traballen na rúa
con programas específicos destinados a mozos nos que se lles
ofrezan alternativas reais no
tempo de lecer. Programas como dinámicas de grupos, xogos
alternativos, festas alternativas
ou deportes participativos.
Así mesmo é necesario dotar espazos adaptados como pisos e locais adicados ao desenvolvemento de actividades propias tuteladas, nas que a mocidade conte con recursos que
permitan a súa manifestación
como persoas con inquedanzas,
con creatividade e coa necesidade de identidade colectiva.
Nestes espazos con persoal
especializado poden ter lugar
programas nos que a propia xuventude planifique e participe
de forma activa e non utilizalos
como as actuais Casas da Xuventude que son mais ben lugares de exposición e almacén de
medios que non son os elixidos
polos propios protagonistas.♦
coquegl@terra.es

C . SILVAR

Unha obra de Neira
Cruz e outra de
Kalandraka entre as
mellores do mundo

A Federación de
Sociedades Galegas
da Arxentina edita
a súa historia

Scorsese faise con 4
oscars por Infiltrados
e Helen Mirren
co de mellor actriz

Manuel Lourenzo
obtén o premio
Casa dos Poetas
de Celanova

A novela O armiño dorme (Galaxia) de
Xosé Antonio Neira Cruz foi seleccionada entre os dez mellores libros de literatura xuvenil escritos ou traducidos ao castelán na escolma realizada polo Banco do
Libro de Venezuela. Esta entidade, sen
ánimo de lucro que se dedica a desenvolver iniciativas para o fomento da lectura e control de calidade, escolleu no
apartado de literatura infantil a obra da
editorial Kalandraka Un lugar no bosque, escrita en castelán por Armando Quintero e ilustrada por Manuel Pizcueta.♦

Co gallo do 85 aniversario da Federación
de Sociedades Galegas da República Arxentina, o Museo da Emigración Galega
na Arxentina (MEGA) presenta, o 23 de
marzo, o primeiro libro sobre a súa historia. Co título Historia da Federación de
Sociedades Galegas. Identidades políticas
e prácticas militantes, o historiador e autor da publicación, Hernán M. Díaz, afonda na vida dunha das organizacións máis
destacadas dos galegos na Arxentina, nunha coedición da Fundación Sotelo Blanco
e a editorial Biblos (Buenos Aires).♦

Infiltrados, de Martin Scorsese, coroouse como a película máis premiada da 79
edición da gala dos premios oscars, con
catro galardóns, entre os que figuraron o
de mellor película e mellor director. Deste xeito, e despois de cinco nominacións
anteriores, a Academia abría as portas da
historia dos premios ao director de Taxi
driver. Pola súa banda, O labirinto do
Fauno fíxose con tres premios mentres
que Helen Mirren arrebatoulle a Penélope Cruz o premio de mellor actriz
pola súa interpretación en A Reina.♦

O primeiro domingo de setembro o actor e
dramaturgo Manuel Lourenzo recibirá en
Celanova o premio que concede o Patronato Curros Enríquez. Na mesma reunión
acordaron o orzamento anual de 61.000
euros, aportado fundamentalmente polos
diferentes socios institucionais. Entre as
actividades coas que se traballa destaca a
promoción do programa de visitas a Celanova no que Curros é fío conductor entre
os centros escolares de toda Galiza. Esta
proposta denominada “O Curros de Celanova” está tendo unha moi boa acollida.♦

Oliver Twist
en galego
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Fotograma da última versión
cinematográfica de Oliver Twist
realizada por Roman Polanski.

A

vida de Xesús de Nazaré é un dos temas que máis vendeu nos últimos 2.000 anos. Os evanxeos foron o primeiro contido da imprenta que inventara Gutenberg, as
pasaxes da súa paixón inspiraron arte na pedras das catedrais, nas esculturas dos altares e nas vidreiras das paredes. O seu
nome vestiuse de éxito en filmes canónicos e heterodoxos (caso de
A derradeira tentación de Cristo, do agora “oscarizado” Martin
Scorsese) e aínda hoxe circula polas táboas do teatro algunha que
outra aproximación ao sentido da súa mensaxe. Mais o que agora
está de moda é darlle á volta á historia oficial. O grande éxito da
novela O Código Da Vinci, de Dan Brown, provocou un aluvión de

textos que tentan recompoñer unha existencia fascinante que aínda
move conciencias en moitas persoas en todo o mundo. O último en
sumarse ao carro foi o director de cinema estadounidense James
Cameron, que presenta un filme (A tomba perdida de Xesús) co
que tenta demostrar que atopou o auténtico sepulcro onde repousa
o corpo de Xesús. Cameron di que pode demostrar que eses ósos
atopados son do histórico profeta grazas ao adn. Máis perto para
nós está a obra de Bernardino Graña Protoevanxeo do neto de
Herodes (Premio Eixo Atlántico 2003) que lonxe de conspiracións
históricas ou pesquisas pseudocientíficas, dá unha versión política e humana do mito cristián cun punto de vista propiamente seu.♦
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O Arquivo Nacional concentrará física ou
virtualmente toda a documentación sobre Galiza
Ocupará un dos edificios da Cidade da Cultura
X.C.
Desde que a dixitalización documental é unha realidade,
vense reclamando por moitos
sectores da investigación concentrar o acceso a estes materiais nun único lugar. No futuro un edificio no Monte Gaiás
ocuparase desta función e tamén procurará o acceso telemático á documentación sobre Galiza arquivada en calquer institución do mundo.
A conselleira de cultura, Ánxela
Bugallo, explicouno na súa comparecencia parlamentaria de decembro pasado, cando informou
da planificación da Cidade da
Cultura, “Galiza dispón dun importante patrimonio documental
e bibliográfico que compre conservar, difundir e poñer en valor.
Con este obxectivo nacen a Biblioteca e o Arquivo Nacional de
Galiza. O conxunto de ambos
supón a constitución do maior
Centro Documental de Galiza,
que servirá de cabeceira para o
sistema de arquivos e bibliotecas
que xa existen. Este centro constituirá unha unidade funcional e
de proxecto, con actividades e
usos complementarios”.
A misión dstes centros sería
a “localización, conservación,
adquisición e difusión do noso
patrimonio bibliográfico e documental e da produción impresa e
dixital en calquera tipo de soporte, así como a difusión e visibilidade, a nivel nacional e internacional, da produción bibliográfica e documental galega”.
Son varios os modelos cercanos de referencia para o usuario. Desde o ligado aos arquivos
españois, ao basco e o catalán.
Os estatais contan xa con moitos
anos, e a súa modernización e
acceso desde a rede é a cada vez
máis completo, tanto nos procesos de búsqueda como na propia
recpeción polo investigador de
fondos dixitalizados.
O arquivo a constituír, igual
que a hemeroteca e a biblioteca
nacionais, pola súa propia denominación indican que teñen
que ser cabeceiras dun sistema
arquivístico. Nas previsións de
Cultura fálase deles como “instrumentos de coordinación de
todos os arquivos nas políticas
de selección, conservación,
restauración e uso do patrimonio documental en calquera
dos seus soportes posíbeis”.
Nas previsións iniciais o Arquivo contará, entre outros,
cos seguintes fondos: a documentación xerada pola Xunta
de Galiza desde todas as súas
instancias políticas e administrativas, susceptíbel de ser conservada; o arquivo dixital de
fondos galegos depositados fóra de Galiza; o Arquivo Sonoro
de Galiza; o Arquivo da Emi-

A Cidade da Cultura.

gración e tamén un fondo de
documentación industrial, outro de fontes orais e un de materiais audiovisuais públicos.
Na liña dos outros centros
nacionais de documentación,
Cultura considera primordial a
función divulgativa “tanto a través do acceso remoto aos fondos dixitalizados, como das actividades que se xeren nos propios edificios, que os deberán
converter en polos de atracción
e de dinamización cultural”. O
Centro contará con servizos de
Mapoteca, Fototeca e Videoteca
(con fondos en soporte vídeo e
DVD, dotada dun espazo habilitado para o seu visionado) e estará dotado tamén dunha Fonoteca que abranguerá os distintos
xéneros musicais e permitirá a
consulta de obras de referencia
relacionadas coa música (biografías de compositores e intérpretes, libros sobre historia da

A.G . N .

música ou revistas especializadas). Contará tamén cun espazo
reservado para audicións.
A experiencia
nun pequeno arquivo
Xulián Maure ven de culminar
hai ben pouco a publicación do
seu traballo Para unha escriptoloxía do galego. Edición e estudo
escriptolóxico do tombo do hospital dos pobres de Tui (14361490) (Fundación Barrié). Traballou varios anos sobre documentos medievais, depositados no Arquivo Diocesano de Tui, da época
na que o galego deixou de ser escrito, no século XV. Maure reflexiona sobre a situación dos arquivos, “por unha banda está a capacidade de mantelos abertos aos
investigadores. En Tui, máis alá
da vontade, o certo é que só se podía ir dous días á semana durante
catro horas. Outros arquivos dio-

cesanos teñen mellores medios e
aínda que moitos usuarios úsanos
para árbores xenealóxicas familiares, o certo é que conservan
material de moito valor pero de
difícil acceso. A lei de patrimonio
nosa ten que desenvolverse máis
e deixar de considerar os arquivos
só como xoias a conservar. O patrimonio documental carece de
sentido se non se investiga e todo
ten que dirixirse a conservalo, difundilo e poñelo ao servizo da investigación. Non abonda con que
estean obrigados á súa custodia e
teñan prohibido poñelo en venda.
Atender o bon estado da documentaicon dos arquivos privados
é tamén unha función pública.
Todo ese labor precisa medios e
persoal cualificado”.
O caso de Salamanca e os
documentos de Catalunya
A polémica sobre os denomina-

Viaxe aos arquivos virtuais
Unha proba da eficacia do sistema virtual pódea comprobar calquer usuario nas páxinas do AER
(Arquivos Españois Reunidos)
[www.aer.es]; do Arxiu Nacional
de Catalunya [http://cultura.gencat.net/anc/] ou do Centro de Patrimonio Documental de Euskadi [www.irargi.org].
En todos eles se dá conta
minuciosa dos fondos cos que
contan e en moitos casos se poden facer búsquedas dentro dos
propios documentos e mesmo
baixalos ao propio ordenador.
A experiencia do AER é doada: despois de darse de alta e
recibir un contrasinal pódese acceder a oito arquivos: Arquivo
Xeneral de Indias, Arquivo His-

tórico Nacional, Arquivo Xeral
da Guerra Civil, Arquivo Xeral
da Administración, Arquivo da
Coroa de Aragón, Arquivo da
Real Chancecelería de Valladolid, Seción Nobreza do Arquivo
Histórico Naional e Arquivo
Histórico Provincial de Áraba.
No sistema vasco pódense
consultar os rexistos sacramentais dos Arquivo Históricos
Diocesanos e máis de 450.000
referencias de documentación
histórica sobre o País Vasco. O
arquivo empezou en 1989 a recolleita de información sobre
Euskadi en fondos de arquivo
situados fóra do seu territorio.
O traballo centrouse nos dous
Arquivos con documentación

cualitativamente máis importantes: os procesos civís do Arquivo da Real Chancillería de
Valladolid e a Sección de Consellos Suprimidos, no Arquivo
Histórico Nacional de Madrid.
O obxectivo era describir documentación nunca ata entón descrita. Dúeselle o nome de Badator en 1991, e concluíu en 1997,
co resultado de preto de 40.000
fichas de baleirado recolleitas,
que son o reflexo de máis de
cinco millóns de folios de información dos séculos XIII ao
XIX sobre os máis variados aspectos da historia política e social de todos os estamentos,
gremios, corporacións e administracións de Euskadi.♦

dos “papeis de Salamanca” foron o ponto álxido dun debate
sobre a documentación histórica
e a súa capacidade de consulta e
propiedade. Daquela a Generalitat catalana reclamaba para o
seu Arxiu Nacional o regreso
dos documentos orixinais, que
eran propios da institución e foran rapinados polo goberno
franquista logo do 1 de Abril de
1939. A reclamación víñase realizando desde os anos 80 e despois dunha intensa batalla política conseguiuse en 2005 a devolución. O argumento de que se
rachaba a “unidade de arquivo”
foi finalmente derrotado pola
necesidade de devolver a documentación aos seus lexítimos
donos. Pero Salamanca conserva copia de todo o material, e de
feito pódese acceder virtualmente desde a páxina web da
institución a moitos deses elementos xa dixitalizados.
Despois daquel debate agora
ven de ser o goberno vasco o que
reclama un sistema de devolución semellante, pensando tamén
en concentrar ese material no Arquivo Nacional vasco. A postura
do PP, logo de organizar numantinas manifestacións en Salamanca, atemperouse, e agora mesmo
parece que pode aceptar que outras reclamacións cheguen desde
diferentes institucións.
A pesar de todo non parece
que hoxe o debate documental
se centre en quen ten a posesión
física, como en poder facilitar o
acceso público e sobre todo o labor dos investigadores. Unha
excursión polas páxinas informáticas dos diferentes arquivos
nacionais, eliminan a idea da
ruptura dos arquivos e só anuncian beneficios se se fai un grande investimento en dixitalización e arquivo especializado.♦
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Digo que
son muller
MARTA DACOSTA

‘D

igo que son muller,
sen máis, / digo”.
Ou todo o
que iso implica.
Dun tempo a esta parte falamos das escritoras e da súa
produción. Limos e relimos
textos e poemas, para saber se
existe unha literatura de xénero, e que é iso. Certo que
dixemos que agardamos un
tempo en que a obra non teña
xénero, un tempo en que o xénero de quen escribe non nos
achegue á antesala do texto,
que é o mesmo que dicir
igualdade de reflexión e tratamento da realidade. Mentres
tanto, sosterei que hai unha
escrita feminina, necesaria para a viaxe literaria da nación,
omprescindíbel para a
construción da literatura de
todas e todos.
Porque escrita de muller é
enfrontase ao texto coa
encomenda urxente de facer
do verso unha treboada e
azoutar espíritos atentos, conmovelos no seu silencio
canso, alumalos na súa loita
eterna, alimentalos nesta marcha de séculos. Urxente e
necesaria. E difícil,
extremadamente difícil por ser
necesaria e urxente, útil e dolorosa. Por ser real e próxima,
por xantar con ela en cada telexornal, escoitala en todas
esas voces que nos rodean, en
cada pequeno detalle que é un
xigante agochado e ansioso de
devorarnos.
Quereríamos erradicar a
morte e a anguria. Mais como.
Como enfrontar e arrincar esta
lacra, como axudar ou mesmo
como falar dela. Non é doado.
Non é doado levar ao poema
toda a dor dunha muller asasinada, toda a dor dunha muller
maltratada, toda a dor dunha
muller acosada… Mais entrei
no pozo da ferida e puiden
aproximar de min
“un cheiro a morte, / a carne encetada pola ira” e declarar tamén que “non me pareu
nai / para a intemperie / e o
castigo.”
E lin de novo as palabras
da muller para a muller, doéndome na ferida, sentíndome
negada e outra vez ante “ese
noxo de saberte / nacida
contra o mundo”. Porque Medos Romero soubo achegarnos
tanta ausencia e soidade, a
tristeza que nace de quen non
nos sabe amar.
Non era doada a empresa,
mais Medos Romero soubo
enfiar as palabras e pasounas
polo ollo do verso, cosendo
poemas pequenos para refacer
esta tea de noso, pechando así
tanto buraco feito por un tempo triste, abrigando as nosas
almas famentas.
Este premio González
Garcés de 2006 é, e será,
un antídoto necesario contra
este tempo que nos fan vivir,
porque “non nacimos, nai,
para a tortura / da besta e o
delirio”.♦

Un franco, catorce pesetas
favorita dos Mestre Mateo 06
A gala de entrega de premios celebrarase en abril
M.B.
A película Un franco, catorce pesetas preséntase como a gran favorita dos Premios Mestre Mateo 2006, os galardóns que outorga
anualmente a Academia Galega do Audiovisual. O filme dirixido
por Carlos Iglesias está seleccionado en quince categorías, entre elas
a de mellor longametraxe, mellor dirección, mellor guión e mellor
actor e actriz protagonistas. De profundis é a segunda fita con maior
número de nominacións, seguida de De Bares, de Mario Iglesias. No
referido á televisión, os traballos que optan a máis premios son a serie A vida por diante e o espazo de telerrealidade A casa de 1906.
Carlos Iglesias pode convertese
nun dos grandes protagonistas
na noite de entrega dos premios
Mestre Mateo 06 que se celebrará o vindeiro mes de abril,
organizada pola Academia Galega do Audiovisual. A súa primeira longametraxe, Un franco
catorce pesetas, na que narra a
experiencia dun emigrante español en Suíza nos anos sesenta, está nominada á mellor película, pero tamén a mellor guión,
director, banda sonora, actor e
actriz protagonista... até un total
de quince candidaturas, que a
converten na gran favorita na
noite do audiovisual galego.
Na categoría de mellor longametraxe compiten con ela o
filme de Miguelanxo Prado, De
profundis, que se fixo ademais
con outras sete nominacións, entre elas a de mellor banda sonora
para Nani García, guión e dirección, a película De bares de Mario Iglesias, candidata a sete premios, e Mia Sarah, que opta a 5.
No referido á televisión, os
votos dos académicos seleccionaron como finalistas da cate-

goría de mellor programa A casa de 1906, que se presenta aos
premios noutras oito candidaturas, Alalá, Onda Curta e Planeta cine, as tres últimas da Televisión de Galicia.
Outra das favoritas é a serie
de televisión A vida por diante,
con dez candidaturas, entre elas
a de mellor realización e montaxe. Na categoría de mellor serie
de televisión a produción de
Voz Audiovisual compite xunto
con Libro de familia, 25 anos de
autonomía e Pepe o Inglés.
Optan ao premio de mellor
director Carlos Iglesias, Mario
Iglesias, por De bares, Miguelanxo Prado por De profundis e Sonia Barros por A Casa de 1906.
Entre os actores nominados
á mellor interpretación masculina protagonista atópanse Carlos
Iglesias (Un franco, catorce pesetas), Daniel Brühl (Cargo),
Evaristo Calvo (A biblioteca da
iguana) e Luís Tosar (Cargo).
No apartado feminino está Belén Constenla (A vida por diante), Isabel Blanco (Un franco,
catorce pesetas), Mela Casal (A

Fotograma de Un franco, 14 pesetas.

vida por diante) e Nieve de Medina (Un franco, catorce pesetas). Entre os nominados a mellor actor secundario compiten
Miguel de Lira (Un franco, catorce pesetas), Antonio Durán,
Morris, (O partido), Santi Prego
(De bares) e Víctor Mosqueira
(A vida por diante), mentres que
á mellor actriz secundaria optan
Feli Manzano (Un franco, catorce pesetas), María Salgueiro
(A vida por diante), Marta Larralde (Días azuis), Olalla Salgado (A vida por diante) e Rosa
Álvarez (De Bares).
Comisión de control
A Academia Galega do Audiovisual creou este ano a comisión para velar polo cumpri-

mento das Bases que rexen o
premio por parte de todas as
empresas que enviaron as súas
candidaturas ao comezo do
proceso. A comisión estivo integrada por Montse Besada,
Ana Monteagudo, Rivadulla
Corcón, Xosé Luís Bernal, Ignacio Pardo Pedrosa, Ignacio
Benedetti, Victorino Lourido,
Piti Sanz, José Alberto Suárez
e Carlos López Ríos, todos
membros da Academia.
A creación desta comisión
coincide co incremento substancial de empresas e de producións presentadas aos premios.
Con respecto ao ano anterior as
empresas que presentaron candidatura ascenderon un 55%
mentres que o número de producións incrementouse un 26%.♦
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Fábrica de cartos

Uxía Casal presenta vinte e unha
historias de terror contemporáneo
Título: Vidas exemplares.
Autora: Uxía Casal.
Edita: Xerais.

Ten inumerábeis caras. É íntimo, privado, mais tamén pode
ser colectivo, no fondo todos
compartimos algún. Haino de tipo rural, de santas compañas, de
lobishomes, de mouros e mal de
ollo; ao de carácter urbano déronlle en chamar lenda urbana...
Non distingue
condición xeo- Non hai
gráfica,
nin seres
tampouco social, desde o nin actos
máis rudo ser agardábeis
ao máis selecto nun
e refinado, nin- discurso
guén está libre tipicamente
del. En realida- xenérico.
de, calquera
cousa pode desencadealo. Inclusive o sentimento máis nobre, o amor, pode
ser orixe de situacións que causen auténtico pavor. Ninguén se
estrañará se a aparentemente
protectora sombra relixiosa se
convirte nun afogo estrangulador... E porén sempre atrae... Xa
os mesmos gregos describiron
as súas bondades. Mais, alén da
catarse, o medo, a súa exploración e das causas que o motivan,
é unha oportunidade para achegarse á febra máis entremetida
do ser humano. Uxía Casal preséntanos, nestas Vidas exemplares, vinte e unha historias que
son outras tantas tentativas de
aproximación ao xénero, alén de
pescudaren, de tentar iluminar
recovecos que nin queremos
imaxinar como propios do ser
humano.
Debe entenderse que estas
aproximacións ao xénero do terror non esgotan a súa finalidade niso, que non son puras e
simples historias destinadas a
infundir medo e nada máis. O
título xa alimenta no lector a
sospeita de que non é así, que
as historias terman doutra pretensión. E, efectivamente, a
medida que as páxinas van caendo, que as historias se van
consumindo, irase decatando
de que existe unha intencionada gradación que vai alén do tipo de terror que se nos presenta. E que a finalidade desa gradación consiste en convencernos de que ese tipo de cousas
non son elucubracións de mentes ociosas senón que poden
estar acontecendo ao noso carón. Á vez que obriga a reflexionar, a recapacitar sobre a
posíbel verdadeira dimensión
de actos, de condutas que temos asumidas como perfectamente normais; e, se cadra sono, porén non é aconsellábel
admitir as cousas sen reflexionar sobre elas.
En virtude do establece-

Uxía Casal.

mento desa gradación e con
esa finalidade Uxía Casal sitúa
abrindo o volume as historias
de carácter indiscutibelmente
canónico. Son historias cun pé
no sobrenatural, en naturas
fantásticas, e outro no sentimento humano. Son historias
de atmosferas inquietantes,
que teñen en vilo ao lector des-

de as primeiras liñas ao remate. Porén, logo da sétima, tanto
a atmosfera como os protagonistas van aproximándose ao
mundo cotián do lector. As historias vólvense aparentemente
cotiás; aparentemente porque
o xa lido condiciona a dirección na que debemos interpretar o que leremos. Non hai se-
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Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

res nin actos agardábeis nun
discurso tipicamente xenérico,
porén emerxe decididamente
un dos recursos predilectos da
literatura (da narrativa e tamén
da poesía) máis actual, a suxestión. Quere isto dicir que se
demanda un acto lector evolutivo, desde a lectura pasiva do
receptor tradicional a outra
máis actual na que é preciso
entender entre liñas, interpretar máis do que se di. Na medida en que o lector sexa capaz
disto, variará a consideración
que lle merezan estas historias,
estas Vidas exemplares.
Como unha espiral, as historias que poñen cabo volven
outra volta sobre aspectos canónicos, para que non haxa
dúbida. Un retorno que se produce coa mesma delicadeza
coa que se producira o aparente afastamento. Retómase unha personaxe anterior, o enigmático Chucco, nun relato, o
penúltimo, que semella ser a
continuación do segundo mais
que na prática desenvolve o
mesmo tema, o medo a soidade e a necesidade do amor. Para rematar cunha historia onde
vida e videoxogo se entremesturan, na que o espírito cíclico
fica fóra de toda dúbida. Unha
historia moi dos tempos de hoxe, como calquera das anteriores. Delas, o que non se pode
dicir é que volvan a vista
atrás. Ou ben se instalan no fío
da intemporalidade (sobre todo as que atenden aos aspectos
máis canónicos: velenos, canibalismo, seres extraordinarios...) ou son decididamente
actuais (nenos do Brasil, mundo da moda, videoxogos...) e
tanto nun caso coma noutro
poden estar preñados de ar futurista, son exemplos do que
pasa ou poderá pasar.
Son todas historias breves e
intensas, de espírito marcadamente non rural, aínda que en
ocasións saian fóra do radio urbano. Que contan con narradores que teñen a misión específica de crear tensión e mantela
deica o remate. A verdade é
que resultan eficientes no seu
cometido. Beireando por veces
marxes xenéricas que permiten
introducir mesmo pingas humorísticas ou hibridar o terror
co xénero negro, por exemplo,
de xeito que a variedade está
plenamente garantida.
Por outra banda non podemos rematar sen comentar que
o antes citado xogo coa disposición das historias, fai deste
volume un instrumento valioso
para aqueles docentes que
queiran familiarizar o alumnado coas formas de lectura que
os tempos de hoxe impoñen.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A ceca de Xuvia. A derradeira
fábrica de moeda de Galicia,
de Ana Isabel Bello Platas, é un
estudo histórico sobre o estabelecemento
industrial que
as Cortes de
Cádiz aproveitaron para
facer moeda
miúda de
cobre. Esta ceca
estivo en
funcionamento
máis ou menos
estábel até o
1868. O volume
conta con abondosa
información gráfica e un
apéndice documental. Edita
Edicións Embora.♦

Memoria
de mestra
Galaxia publica o libro de memorias dunha muller
fundamental
na historia do
ensino. Este
camiño que fixemos xuntos,
de Antía Cal,
pescuda nas
lembranzas
desta mestra
que fundou o
colexio Rosalía
de Castro de Vigo no 1961. Esta experiencia
educativa foi fundamental na
renovación pedagóxica galega
e aínda hoxe se recorda polos
seus moitos logros.♦

Sobre
Alfonso Sastre
No mes de novembro do 2005
celebrouse entre Donostia e
Hernani uns encontros
organizados pola Asociación Cultural ‘Alfonso
Sastre’ baixo
un lema que
agora recolle
un libro: ¡Buenos días,
utopía! De la
posmodernidad
a la neohistoria.
Os relatores
daquelas xornadas foron o propio Alfonso Sastre, Xabi Puerta,
Carlos Fernández Liria, Vicente
Romano e Ricardo Alarcón de
Quesada. Edita Hiru.♦

Na mente
do colexiado
Xacinto González-Oia e
Xoaquín Dosil publican La
psicología del
árbitro de
fútbol, que edita
Toxosoutos. Os
autores, profesores universitarios
de Psicoloxía,
crearon un
manual para axudarlles aos
árbitros a aumentaren a confianza,
o rendemento deportivo, o autocontrol e a toma de decisións.♦
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No gulag
Dous irmáns comparten o
amor por unha belísima
muller e tamén miseria nun
gulag siberiano durante o
estalinismo. Así
comeza A
casa dos encontros, de
Martin Amis
(traducida ao
galego por
Eva
Almazán), un
relato en
primeira
persoa dun
preso de conciencia acusado
de fascista a pesar de ter
loitado na II Guerra Mundial
contra os alemáns. Edita
Galaxia.♦

Ópera prima
Un autobús camiño da
cidade, de Robustiano Rodríguez é a ópera prima dun
escritor que fai
este ano os
59. A través
dos seus propios
recordos, o
escritor que
traballa como
mestre cóntanos como era
a emigración
dos nenos cara
ás vilas e cidades desde as súas aldeas natais e como todo
aquel mundo de sensacións
segue a emocionalos anos
despois. Edita Baía.♦

Eixo Atlántico
Bernardino Graña publica,
tras unha longa espera, Protoevanxeo do neto de Herodes,
que gañara
o premio
‘Eixo Atlántico’ de
novela no
2003.
Tomando como
referencia os
evanxeos,
tanto os
oficiais como
os apócrifos, o autor
morracense deconstrúe o mito
de Cristo para significar a
figura política de súa mai e da
súa parentela real. Edita
Xerais.♦

Terra de Melide
Xerais tamén publica outra
obra que levaba tempo
agardando
na gabeta,
Os pecados
capitais, de
Francisco A.
Vidal,
merecente do
premio ‘Terra
de Melide’
2005. A través
de Andrés, un narcotraficante
arousán, o escritor constrúe
un mosaico de personaxes
achegados a un triunfador soberbio mais incapaz de fuxir
das pantasmas do pasado.♦

Oliver Twist, un híbrido
de crítica social e de terror
cunha poderosa galería de personaxes
Título: Oliver Twist.
Autor: Charles Dickens.
Tradución: Moises Barcia.
Edita: Galaxia.

Chesterton –sen dúbida un dos
mellores lectores de Dickens–
dicía de Oliver Twist que de
non escribila, Dickens podería
ser un escritor máis grande pero, con seguridade, un escritor
incompleto. Este diagnóstico
semella moi acertado en canto
que esta é unha novela on- A
de se exhiben
todas as virtu- minuciosa
des e todos os descrición
defectos
da da vida
obra do gran seguida
novelista do pola
século dos no- banda de
velistas. O cal, delincuentes
de seu, xa sería abondo pa- dinos máis
ra asegurar o da súa
seu interese. traxedia
Talvez, se a que todas
comparamos as novelas
coas
súas de tese
obras mestras rexene–David Copperfield, Our radora.
M u t u a l
Friend, Bleak House– poidamos chegar a conclusión de
que Oliver Twist é unha obra
menor. Non embargante, posúe
unha característica, rara na produción do autor, que a eleva: a
indignación.
Explícome. Probabelmente,
o lector contemporáneo non se
vexa moi concernido co feito
de que Dickens escribiu esta
novela co propósito concreto
de combater unha lei inglesa
que condenaba os pobres acollidos á caridade pública a vivir
nos workhouses, unha mestura
de hospicio e centro de traballo
nos que as condicións de vida
eran terribelmente humillantes
e miserentas. Porén, o xenio de
Dickens consegue que un propósito filantrópico máis ou menos circunstancial se converta
nun extraordinario testemuño
contra calquera clase de opresión grazas á súa aguda mirada
e á súa formidábel capacidade
de penetración na alma humana, ambas e dúas postas ao servizo desa indignación que
abrolla ante a contemplación
da inxustiza.
É esta irritación a que fai
que o humor de Dickens –non
esquezamos que esta é a súa segunda novela, a seguinte a ese
esmendrellante monumento á
hilaridade que é Pickwick– sexa
nesta ocasión moito máis duro,
case amargo, sen perder un ápice das súas corrosivas facultades para a sátira. Véxase se non

Charles Dickens.

o fragmento en que describe a
inmensa ruindade e covardía de
Noah Claypole e apostila: “Isto
préstase a exquisitas consideracións, pois móstranos que fermosa cousa é ás veces a natureza humana, e con canta imparcialidade se desenvolven as
mesmas calidades afábeis no
lord máis refinado e no máis
zalapastrán rapaz da beneficencia”. E sinalo deliberadamente
esta pasaxe porque outro dos
obxectivos do autor era loitar
contra a crenza da súa época
(malia que un observador ecuánime da nosa non poida asegurar categoricamente que desaparecese de todo) de que as calidades morais tiñan relación
directa coa posición económica
no conxunto da sociedade. Segundo esta teoría, a virtude reside no traballo e o traballo desemboca inevitabelmente no
éxito económico; xa que logo, a
pobreza revela corrupción moral. A comprensíbel carraxe de
Dickens ante esta visión do
mundo redunda nos agres sarcasmos que lles dedica ás clases privilexiadas e, sobre todo,

aos gobernantes que aplicaban
a lei consonte aquela hipótese.
E, deste xeito, atacando todas
as institucións “honorábeis” do
seu tempo, transforma Oliver
Twist nunha arma ferozmente
subversiva no moral. Velaí a
grandeza desta obra e velaí a
importancia de facer de Oliver,
o protagonista, un arquetipo da
inxenuidade e da candidez: ante a tiranía dos poderososos, todos somos inocentes.
Mais, por suposto, o máis
abraiante de todo reside en como, sen caer no didactismo, é
quen de plasmar literariamente
a súa postura. A minuciosísima
descrición da vida seguida pola
banda de delincuentes capitaneada polo xudeu Fagin, das
súas conversas, das rúas polas
que transcorre a súa perigosa
–e ao mesmo tempo despreocupada- existencia, dos pobres
cuartos onde durmen e se reúnen, mesmo do que comen e do
que beben… dinnos máis da
traxedia dun fato de mozos
abocados á marxinación pola
falta de oportunidades que todas as novelas de tese rexe-

neradora (e foron moitas) daquela Inglaterra vitoriana. O talento de Dickens logra que esa
imaxe dun Londres ateigado de
néboa e de misterio, de calellas
laberínticas e miradas escúalidas, permaneza coma un referente ineludíbel na mente de
todos os lectores. E que calquera que visite Londres non poida
subtraerse á tentación de recoñecer as ruelas de Dickens nas
da cidade real, tal é o seu poder
de evocación.
Na cerna desta atmosfera,
híbrido de crítica social e de terror, Dickens coloca os seus
personaxes: unha poderosísima
galería de creacións que xustifican por si soas a lectura deste
libro. É certo que Oliver Twist
cae, en moitas ocasións, no
sentimentalismo do que nunca
se puido desprender o autor. E
é certo que non foi quen de superar certos usos literarios –e
sociais– que encarreiran a trama cara a un final evidentemente convencional. Pero non
é menos certo que esas faltas se
ven dabondo compensadas pola impresionante pegada que
deixan as criaturas que contemplamos cando o lemos. Entón escoitamos as gargalladas
do xocoso Charley Bates, rimos coa paródica oufanía do
Bo Merlo, simpatizamos co
pretendidamente encabuxado
Mr. Grimwig. E, sobre todo,
non podemos esquecer, ao rematar, o remorso de Sikes ou a
arrepiante escena de Fagin na
cela dos condenados (un capítulo que, sempre que o leo, me
parece o complemento perfecto
a aqueloutro do aforcamento
de Esmeralda, de Notre Dame
de Paris de Victor Hugo, para
elaborar o máis impoñente alegato contra a pena de morte).
En fin, son moi poucos os autores capaces de elaborar un
episodio tan teatral –e emocionar– coma o do asasinato de
Nancy, unha figura, por outra
banda, que basta para invalidar
aquela crítica de Trollope de
que, nas novelas de Dickens,
todos os personaxes bos son inverosimilmente anxelicais e todos os personaxes malos son
obstinadamente perversos.
Nadando con desenvoltura
nas augas do melodrama, Dickens esgrime todo o feitizo da
súa escrita, engaiolando o lector co vigor creativo que destila cada páxina desta novela. A
excelente tradución de Moisés
Barcia permítenos agora gozar
con ela na nosa lingua. E créanme, é sempre un pracer volver á súa prosa.♦
MANUEL XESTOSO
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Crónica da vitoria e da derrota
Clint Eastwood recrea a guerra por Iwo Jima
Títulos: Bandeiras dos nosos pais / Cartas

desde Iwo Jima.
Director: Clint Eastwood.
Intérpretes: Jesse Bradfor, Adam Beach,
Ryan Phillippe, Jaime Bell, Barry Peper, Neal
McDonough / Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara, Ryo Kase, Shido
Nakamura.
Nacionalidade: EE UU, 2006. Bélico.

Bandeiras dos nosos pais deixáranos cun certo sabor agridoce,
non era a obra mestra que moitos
esperabamos malia conter moito
cine de elevada octanaxe. Secuencias que lembraban excesivamente filmes previos (houbo
alguén que non pensase no soldado Ryan cando
viu o desem- O relato
barco dos marines en Iwo Ji- da derrota
ma? E aínda nipoa
máis: entre o narrado
continxente bé- cunha
lico estaba o serenidade
veterano Barry tráxica que
Pepper, unha ten máis
débeda máis
que notábel coa da vella
estimábel serie escola
“Irmáns de san- fordiana
gue”) e a certe- que do
za de que a pre- quietismo
senza de Ste- zen.
ven Spielberg
en tarefas de
produción non callaba de todo
coa rudeza pétrea do vello Clint
Eastwood contribuían a non saír
todo o satisfeitos que nun princpio pensabamos. O lastre patrioteiro que Eastwood non acababa
de salvar malia as boas intencións dun filme netamente desmitificador que citaba o John
Ford de O home que matou a Liberty Valance frustraba definitvamente a subida aos altares cinéfilos de Bandeiras dos nosos pais.
Eastwood fracasacaba á hora

Clint Eastwood durante a rodaxe.

de fiar un rudo e ambiguo relato
bélico cunha demoledora, aínda
que serena, elexía desmitificadora con ribetes xeracionais sobre a peripecia da famosa foto
dos marines izando a bandeira
no curuto do monte Suribachi.
Eran dúas películas nunha e
aínda por riba Eastwood amputaba deliberadamente o seu relato, sen renunciar a unha certa
vontade de anticipo, con vistas a
completar o relato con Cartas
dende Iwo Jima. A idea, de tan
suxestiva, incitaba a tela levado
adiante moito antes pero tivemos
que agardar a que o vello cowboy atopase tempo entre western
urbano e western posmoderno
para que alguén se atrevese co
reto cinematográfico de contar
unha batalla dende o punto de
vista dos dous contendentes; e
cando digo punto de vista non
falo simplemente do manido recurso á acción paralela nas dúas
frontes, senón ao que fixo Eastwood, dous relatos sucesivos
pero ben fiados da mesma batalla pero cedéndolles a voz narrativa aos dous contendentes

con todo o que iso leva consigo.
Asistimos á crónica da batalla de Iwo Jima feita polos norteamericanos e despois ao relato
da mesma batalla por parte dos
xaponeses, deixando que en senllos casos sexa cada bando o que
impoña todos os seus condicionantes narrativos. O Gran Narrador, Clint Eastwood, permanmece no substrato. Evidentemente,
os grandes temas recorrentes do
cineasta de Sen perdón ou Bird
agroman nos dous relatos, pero
sucesivamente sabe entrar na pel
do marine americano e do soldado imperial nipón coa axuda dun
guionista único, Paul Haggis
–curioso guionista televisivo que
logo de bregarse duramente en
series como “Trinta e tantos”, “A
Lei de Los Angeles” ou e mesmísima “Walker Texas Ranger”
pasou fulgurantemente ao Olimpo do estrelato dietario de Hollywood grazas aos éxitos de Crash
e Million Dollar Baby– encargado de lles dar unidade estilística
aos libretos de William Broyles e
Iris Yamashita. Traballo de coherencia formal ao que non é allea

a estupenda fotografía de grises
ensaiada por Tom Stern cunha
débeda máis ca evidente co traballo de Janusz Kaminski en
Salvando o soldado Ryan e “Irmáns de sangue”.
É xa un vello axioma cinéfilo que a derrota é moito máis cinematográfica que a vitoria; sábeno todos os grandes da sétima
arte e a regra non se limita só ao
xénero bélico. Aprendérono,
evidentemente, dos mestres da
gran novela que á súa vez recolleron a tradición dos grandes
tráxicos gregos. Xa con esa
perspectiva estética a crónica de
Iwo Jima dende o punto de vista xaponés (filmada por un norteamericano) resultaba moito
máis gorentosa que a enésima
revisitación da decisiva e sanguinaria batalla do Pacífico
dende o bando dos marines.
Hai que lembrar tamén que
Eastwood, bo discípulo da relectura fordiana de Sam Peckimpah
e avantaxado discípulo da rudeza de Donald Siegel –compañeiro de xeración de Sam Fuller outra referencia ineludíbel á hora
de abordar o xénero bélico na
tradición que desemboca neste
Eastwood, alguen nomeu xa Un
Vermello. División de choque?–
sempre foi refractario ao technicolor triunfalista. Unha virtude
que xa se deixa sentir na versión
dos gañadores, Bandeiras dos
nosos pais.
O problema de Bandeiras
dos nosos pais era, dunha banda, o ambicioso do proxecto
–aunaba demasiadas frontes
narrativas e mesmo xogaba co
documental ao estilo Canal de
Historia–, doutra, o regusto patrioteiro ao que Eastwood non
acababa de renunciar malia que
a intención era outra. Proble-

mas que desaparecen en Cartas
dende Iwo Jima e que supoñen
a canonización definitiva do
díptico eastwoodiano contemplado agora, por fin, en toda a
súa magnitude panorámica.
O relato da derrota nipoa narrado cunha serenidade tráxica
que ten máis da vella escola fordiana que do quietismo zen. Aos
que citan a Akira Kurosawa e a
Yasujiro Ozu como referentes
deste “novo” Eastwood hai que
lembrarlles que o propio Akira
citaba a Ford como o seu referente. O director estadounidense
acada cotas de contención emocional estremecedoras. Desta
volta prescinde da narración a
varios niveis. Cingue o seu relato
aos sucesos en Iwo Jima, ás xornadas de tensa espera, aos preparativos bélicos, ao horror claustrofóbico da batalla narrada dende as covas volcánicas da illa con
escasos excursos ao pasado das
personaxes que en todo caso enriquecen o relato no canto de
contribuir á súa dispersión. Toda
unha lección ex catedra que nos
leva da man do último cineasta
clásico de Hollywood até a catarse final na que estamos no pelello
do último soldado xaponés de
Iwo Jima observando os marines
como verdadeiros extraterrestres.
É cedo aínda para poder falar de obra mestra, canta superprodución de creacións canónicas teriamos cada mes en todas as manifestacións culturais
se nos deixásemos levar polo
entusiasmo feroz, pero penso
humildemente que o díptico
eastwoodiano sobre Iwo Jima
non vai ter dificultades para ficar co paso do tempo entre o
mellor do seu autor.♦
XOSÉ VALIÑAS

Anakos, vinte anos despois no Museo do Pobo Galego
Título: Memoria. Pinturas.
Autor: Colectivo Anakos.
Lugar: Museo do Pobo Galego (Santiago de

Compostela), até o 4 de marzo.

Nas últimas semanas vimos na
prensa que en Vigo piden máis
cartos para o MARCO porque
as estatísticas lles din que reparten máis entradas que o CGAC.
Semella que volvemos aos tempos nos que un único padrón
medía toda a produción artística. Agora o vangardismo é a billetaxe e se esta é un medidor
cultural podo dicir que a mostra
“Memoria. Pinturas”, que este
febreiro aínda podemos ver no
Museo do Pobo Galego, é un
éxito, pois a xente que acudiu
só á inauguración desbordou todas as previsións, tendo en conta ademais que competía, en día
e hora, cunha inauguración do

CGAC. Pese a este éxito de público a prensa local non se decatou. A min esta concorrencia
móstrame o aprecio social do
artista, pois esta é unha colectiva de xente que vén participando na vida social da súa cidade
desde hai máis de 20 anos, xente que ten inquedanzas colectivas máis alá do ego persoal e do
éxito efémero, noutras palabras,
de cidadáns cun compromiso
activo no ámbito do público.
Nesta mostra podemos ver
os cadros de catro artistas –Xurxo Martiño, Nolo Suárez, X.
Antón Castaño e L. Iglesias
Diz– que a mediados da décade
de 1980 formaron o colectivo
Anakos e agora, 20 anos despois, volven xuntarse irmandiñamente no mesmo lugar onde
saíran á luz pública. A mostra
non é unha retrospectiva senón

unha oportunidade para ver o
que pintan actualmente e reivindicar tamén a necesidade de certo labor colectivo, do diálogo e
da
participación, partici- Anakos
pación tamén
para influír nos foi un xeito
procesos de to- de tomar
ma de deci- posición
sións.
fronte ás
Anakos na- carencias
ceu cando as estruturais
estruturas no que había
mundo da arte
eran máis ben para o
escasas. Había exercicio
necesidade de da creación
xuntarse para plástica.
compartir ideas ou espazos
para a creación, tamén para abrir
os lugares de sempre ás novas
inquedanzas que gurgullaban a

borborotos na sociedade e ás
que non había moitas ganas de
abrirlles as portas a esta mocidade ilusionada. Anakos foi un
xeito de tomar posición. Posición fronte ás carencias estruturais que había para o exercicio
da creación plástica; para a difusión das artes visuais; para pór
as artes no plano da vida normal
nun país e nunha sociedade que
querían camiñar tamén cara á
normalidade; para pedir participación desde intereses diferentes e dicir que non hai esa convivencia en plural felicidade das
diversas tendencias.
Na actual mostra, da que si
podemos dicir que a arte é aquí
mostrada como unha experiencia, vemos cousas diversas
porque Anakos tamén foi un
xeito diverso de ver as cousas.
Así atopamos materia e croma-

tismo nas obras de Castaño,
Diz e Nolo, mentras Xurxo
Martiño dinos que a realidade
non é como a vemos. Castaño é
un informalista que nos presenta uns cadros matéricos e densos de fondo; Diz traza baixo
unha xeometría unha reflexión
sobre a trama que mantén as
relacións de dominación da sociedade; Nolo reflexiona sobre
a natureza como memoria do
que somos; e Xurxo Martiño
descóbrenos outra faceta das
vellas fábricas e a poética dos
espazos interiores, co que nos
está dicindo que a pintura non
é unha tautoloxía. E para rematar cun verso de Rafa Villar podemos dicir que con eles fomos
descubrindo novos cintileos no
ceo da memoria.♦
M. VILAR
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Camilo Franco
‘As últimas modificacións
importantes da literatura viñeron
da liberdade que dá o relato breve’
M.V.

Camilo Franco (Ourense, 1963) vén de publicar Palabras contadas (Xerais), un libro
de microrrelatos irónicos, co sexo e a morte como temas principais e a incertidume de
pano de fondo. O autor presentou a obra queimando un exemplar “para demostrar que
o meu libro arde ben”. A obra deu pé a unha exposición da Fundación Luís Seoane.

queimou un exemplar. Como
antiga, moi usada, pero eficaz.
ve a promoción da literatura?
Fuxín da prosa poética que ás
Estamos nunha sociedade
veces devora o texto. O que busmoi comunicacional, que non é
caba eran historias que se abren
o mesmo que moi comunicada.
e se pechan. A vocación, en todo
Tes que estar todo o tempo chacaso, non é a do aforismo, senón
mando a atención. Saír na portaesa de contar historias.
da non me causa ningún pudor,
Escribe sempre en terceitampouco atrae lectores porque
ra persoa.
non son tan coñecido. Non pasa
Se utilizas a primeira, o lecnada por saír. É pouco máis que
tor acaba sempre por identifiunha broma. Nas presentacións
car a narración co autor do litrato de ofrecer algo de espectábro. Por outro lado, buscaba
culo, saltar a dinámica habitual.
unha forma impersonal, non
Tamén procuro evitar calquera
por unha razón de estilo, senón
imaxe de escritor académico.
porque me interesa máis a cirHai música, cousas así. Non é
cunstancia dos personaxes que
porque pense que o escritor dea súa biografía. Por iso dou só
ba dar sempre espectáculo, seos datos imprescindíbeis para
nón que son as circunstancias as
que a historia se entenda. Non
que case o esixen. Trátase ante
teño moito interese en facer litodo de romper o illamento, de
teratura psicolóxica.
salvar esa fenda que hai entre a
Detrás da ironía tamén
literatura e a sociedade.
hai moralidade.
Como ve a literatura galeA ironía é unha ferramenta
ga actual?
de defensa. Todos temos unha
É autocompasiva. Falamos
posición e os escritores tamén.
moito de nós mesmos e facemos
Non busco a moralina, senón
menos do que falamos. Deberiaexplicar unha situación.
mos deixar de pensar en como teHai algo de vostede neste
mos que ser e decidirnos xa a ser
libro de bad boy, de golpe
algo. Parecémonos a ese rapaz de
corto de rockero.
dezasete anos que quere ser
A min inflúenme as cancións
maior, madurar, que anda na prode tres minutos. Do rock non
cura da súa identidade. Estamos
sei, pero do pop si que me sinto
metidos nun discurso permanente
próximo. Quero contar historias
de reflexión, de automirada. Deque duren tanto como unha canberiamos experimentar máis, fación dos Beatles que tamén concer o que queiramos, ser nós mestan unha historia. Poderíanse ler
mos, con independencia do que
os relatos coma se fosen letras
iso signifique.
de cancións.
Serán, en todo
Presentei o licaso, as xerabro cun músico,
cións que veñan
coma se fose un
atrás as que nos
concerto e, ao
definan, as que
final, puxen uns
nos poñan nobises. Eses bi- Alguén lle dixera que os galeme. Ás veces
ses son textos gos crían en deus e alá marpenso que nos
que xa publica- chou convencido de que
parecemos a ese
ra e que anda- aquela era a súa xente. Non
bo salvaxe que,
ban por aí per- ben chegou, comezou a tirar
por carecer de
didos. É como da maleta estampiñas, iconas
memoria, podeos Rolling que e ósos de santos incorruptos e
ría ser como
deixan Satisfac- foi recibido con sorrisos afecquixera, pero ao
tion para o fi- tuosos, preguntas desconfiafinal escolle panal. Por outra das, permisos de construción,
recerse aos seus
parte, para ser pero ningún, exactamente
captores. Tamén
un enfant terri- ningún tipo de compromiso.♦
pasa con esa mible xa teño derada constante
masiados anos.
CAMILO FRANCO
ao pasado: a liUn dos tePalabras contadas
teratura da memas princimoria. Eu penso
pais é o da
que a memoria é cousa dos histomuller como obxecto de deseriadores e dos xulgados. Os escrixo e o da prostitución.
tores non somos tan importantes.
Nun instituto, unha rapaza
Todo o século XX é o da perda de
preguntoume porque no libro toimportancia social do papel de esdas as mulleres eran putas, sufricritor. Habendo fiscais e habendo
doras ou liberadas. É que é cerhistoriadores, o escritor debe deto, a muller bascula entre ser dedicarse a contar historias, con tosexada ou vítima. Ese é o papel
tal liberdade. Eu estou en contra
da muller até agora. Hai outros
da paz social, no terreo das ideas.
papeis pero están máis ocultos.
Hai que debater, contradicirse. O
O outro gran tema do liimportante non é ter razón, senón
bro é a morte. Os finais son
usala.
sempre definitivos.
Unha última pregunta,
Hai catro ou cinco argumenque literatura lle gusta?
tos que son os fundamentais da
Leo moito por cuestións
vida. O sexo, o amor, o drama...
profesionais e, ás veces, tamén
Sempre hai un punto final, duro
indiscriminadamente. Gústame
para todos. E tamén está a ina literatura do século XX, socertidume. Por outro lado, a libre todo a da segunda metade.
teratura minte para contar verE os autores que empezan por
dades. Esaxéranse os papeis
“C”: Calvino, Cortázar, Carver,
dramáticos, igual que esaxera a
Cid Cabido, Caride, Cheever.
literatura romántica. No libro
Estou moi inclinado á literatura
hai tamén un contido paródico e
breve. As modificacións imsobre a gravidade da morte.
portantes do século XX viñeNa portada aparece a súa
ron dadas pola liberdade que
fotografía, algo que non é moi
proporcionou o relato breve.♦
habitual. Na presentación

Os galegos
cren en deus

PA C O VILABARR O S

Por que escolleu o formato
breve?
É máis cómodo.
Para o lector ou para o
autor?
Para todo o mundo. Os catro libros que escribín son de
relato curto. Con este pretendía
culminar o proceso. Os textos
de Palabras contadas son aínda máis breves. É un formato

aberto a máis interpretacións,
moi versátil, permite xogar con
moitos xéneros. Por outra parte, a min gústame a ironía e a
ironía vale para os pequenos
formatos, nos longos é máis difícil que resulte. O escritor portugués Rui Zink díxome que a
ironía produce desapego no
lector, distancia, mentres que a
melancolía fai que se identifi-

que máis e que por iso o formato breve serve máis para a
ironía e o melancólico para a
novela. Pode que seña así.
Sempre cunha extensión
moi semellante, os seus textos
son non obstante diversos, van
desde o aforismo á anécdota.
Eu defínoos como chistes. O
chiste ten planteamento, nó e
desenlace. É unha fórmula moi
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Os anos 80 no Serralves
Título: Anos 80. Uma Topologia.
Lugar: Museu Serralves (Porto).
Datas: Até o 25 de marzo do 2007.

O Serralves xa atopou un xeito
de facer na súa programación e,
daquela, e a cada tanto, ergue
unha grande exposición que remexa na cotiá dinámica expositiva, un grande proxecto que
converta o museu nun reclamo,
nunha idea forza entre publicitaria e masiva. Non está mal,
fanno practicamente todas as
institucións, porque todas precisan ter de cando en vez un revulsivo que remova todo o contedor museístico e esperte o público da súa monotonía e que tamén, claro, acrecente as cotas
de visitas, recensións xornalísticas, críticas, etc. Serralves, desta volta, recorre á memoria máis
inmediata de todos nós: os anos
80 aos que, indefectibelmente, a
nosa mirada recoñece e que
mesmo fai que xurda en nós
certa saudade. Porque, onde estaba vostede e que andaba a facer nesa década dos 80?
Polo pronto Anos 80. Uma
Topologia logra que, efectivamente, xorda no visitante o interese por saber cal é esa particular topoloxía que se nos amosa,
tendo en conta ademais que se
publicita lembrando que se
mostran “250 obras maiores de
perto de 70 artistas de varios países e ocupando unha área expositiva de 4000 m2”. Ben, o primeiro que a min me gustaría subliñar é o da “área expositiva”.
Non vou insistir aquí sobre o
afortunado proxecto arquitectónico de Siza para o Serralves, infinitamente mellor que o do
CGAC en tantos aspectos. Pois
ben, o visitante ten a oportunidade de ver nesta exposición que,
efectivamente, enche todo o museo, os espazos practicamente
incólumes, é dicir, tal cal foron
proxectados por Siza, sen os
pladures que a cada paso e por
mor das necesidades expositivas
cegan e tapian xanelas, compartimentan ocos, etc. Así que, se
visita Serralves nestes días, verá
os volumes tal como foron debuxados polo arquitecto. Iso xa
ten o seu aquel pracenteiro, porque non sempre é doado ver a
este fermoso edificio nu.
Logo está o feito de que,
efectivamente, a exposición
abrángueo todo, cunha boa enchente de pezas de moi variadas procedencias, coleccións,
museos, etc. Iso tamén vivifica
o visitante: sabe que anda a percorrer un moi grande e moi ciscado ronsel creador recomposto
e reconstruído por 4 meses á
calor do parque de Serralves.
E logo está propiamente a
exposición, un balbordo creador xurdido nos anos 80 que
contén tamén un indubidábel
interese: Que se fixo nalqueles
anos na arte? Que nomes? Que
intereses había?
Entramos aquí na cerna do
proxecto curatorial que, evidente-

Na imaxe, obras de Jimmie Durham e Jean-Michel Basquiat.

mente, e hai que dicilo axiña, é
ben particular e acaído ao topógrafo encargado desta cata: Ulrich
Loock, á sazón director adxunto
do propio museo de Porto. A este
alemán anteriormente director da
Kunsthalle de Berna e da Kunstmuseum de Lucerna é evidente
que se lle ve na selección dos nomes a pegada da arte xermánica,
ben sexan autores de Alemaña, de
Austria ou da Suíza e calquera visitante decatarase axiña diso, mais
é lóxico e non me parece mal, ao
cabo iso é froito da propia relación
do Ulrich co seu hábitat artístico
(de igual xeito pareceríame perfecto que, algunha vez, aos galegos Juan de Nieves, na dirección
do EACC de Castelló, ou a Chus
Martínez, no Kunstverein de
Frankfurt, lles agromase nas súas
programacións certa querencia
pola arte de aquí). Hai de certo,
moita arte xermánica, pero tamén
é pracenteira descubrila nesta beira atlántica e, que dúbida cabe
que, ademais, moitos deses nomes
constitúen a cerna da arte internacional que se fixo daquela (e velaí
está aínda para testemuñalo na arte internacional a todopoderosa
escuadra de galerías, feiras e institucións museísticas xermánicas).
Con todo, o propio comisario ten
a prudencia de subtitular o seu
proxecto “uma topologia” e, daquela, nada que obxectar á súa

lectura dos acontecementos artísticos que se desenvolveron nese
convulso e ben recente período. E
abofé que resulta ben interesante,
pertinente e suxerinte a súa lectura daqueles anos. Eu coido que é
unha lectura abondosa que, por facilitarlle as cousas ao abnegado
lector, eu dividiría, a grosso modo,
en dous grandes blocos: o dos formalismos e o das pezas de raíz social.
Entre as primeiras atópanse
as pezas extraordinarias de
Reinhard Mucha e as fotografías
primeiras desa escola de fotógrafos alemáns de rigoroso documentalismo formalista, e que
está a triunfar actualmente no
mercado e nos museos, falo de
Candida Höfer, Thomas Struth e
Günther Forg. Neste grupo encadraríase aquela moda do matérico coas pinturas de Helmut
Dorner ou Juliâo Sarmento; tamén en escultura: Franz West,
José Pedro Croft e Pedro Cabrita Reis. Ou a renovada aposta
polo escultórico dos británicos
Tony Cragg e Richard Deacon
ou a do italiano Ettore Spalleti e
dos españois Juan Muñoz e
Cristina Iglesias, por dicir só algúns nomes dos expostos.
No segundo bloco temático
estarían as pezas mergulladas
de discurso feminista de Rosemarie Trockel, Mona Hatoum e

Ana Jotta ou as das norteamericanas Jenny Holzer (que empapela de cartaces os muros de derredor da libraría do museo) ou
unha gran lona-anuncio de Bárbara Kruger ou os autorretratos
de Cindy Sherman. Pensemos
tamén nos traballos tan achegados a propia realidade dos seus
territorios dos latinoamericanos
Eugenio Dittborn, Guillermo
Kuitca e Doris Salcedo ou do
norteamericano Cady Noland;
ou no existencialismo íntimista
de Robert Gober ou na aceirada
insubmisión de Mike Kelly e
Jean-Michel Basquiat. En fin,
visítena se poden.
Avísoos de que, se cadra,
non ha ser unha exposición divertida ou efectista para un espectador medio non especializado, quizais... Porque en xeral as
obras non son nin divertidas nin
efectistas nin grandilocuentes
(non esperen iso dos xermánicos, dalgúns americanos pode
que si, pero deses non hai aquí)
tampouco do resto dos convocados polo comisario. Recoméndolles, con todo, que se boten
nos brazos dalgúns deses nomes
que configuran a arte contemporánea mundial. Entre o grande
número de obras expostas, algo
haberá que os suxestione.♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Niek Kemps, Sem título (1982), madeira e veludo. Á dereita, Thomas Schütte, Modelo e representação (1982), madeira pintada e
tecido, Colecção Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, Alemaña.

pareceu hai pouco en
castelán Del imperio a
la decadencia, do historiador inglés Henry Kamen,
hispanista ben coñecido polos
seus estudos sobre a
Inquisición e sobre a España
dos Austrias. O libro de Kamen
ten un subtítulo atractivo e xa
de seu revelador, Los mitos que
forjaron la España moderna, e
inscríbese nesa benéfica
corrente historiográfica que,
fronte ao realizado durante tantos anos, opta por cuestionar e
espir as fabulosas construcións
históricas e culturais das que se
foron revestindo os estados e as
nacións para deixalas,
finalmente, reducidas ao que
son: coleccións de palabras sen
moito fundamento, fermosas e
presentables autoxustificacións,
ficcións heroicas ou vitimistas
determinadas sempre polas necesidades políticas e
ideolóxicas do momento no
que se formulan.
Kamen aplica a súa
documentada e deconstrutiva
piqueta aos máis acrisolados
mitos conformadores da idea
que España ten da súa propia
historia, sen preocuparse moito
da súa orixe católico-integrista,
conservadora ou liberal-progresista. E aínda que a súa forza
argumentativa adoeza dalgunha
irregularidade, o historiador
británico consegue que, como
se fosen decorados de cartón
pedra, vaian caendo unha tras
outra as grandes e
inmarcesibles visións de España como nación histórica,
como sociedade cristiá, como
imperio e mesmo como país en
perpetua e destinal decadencia.
Nin sequera se libra dos hixiénicos vasoirazos de Kamen o
mito do castelán como “idioma
universal”. E tampouco saen
moi ben parados deste repaso
histórico á fabricación de mitos
nacionais e nacionalistas algúns
dos seus máis prestixiosos artífices, como Unamuno, Ortega
y Gasset ou Menéndez Pidal,
autores dalgúns diagnósticos
abraiantemente estúpidos sobre
o pasado, o presente, o futuro,
o problema, o ser e o destino
de España.
O libro é, por suposto, moi
recomendable para nacionalistas españois de todas as
tendencias. Pero tamén para
nacionalistas galegos. Digo isto porque son doadamente perceptibles bastantes analoxías
entre a maneira de construír os
mitos nacionais españois e o
modus operandi co que
parecen comprometidos non
poucos xornalistas, políticos e
intelectuais galegos. Algúns
mesmo sosteñen, con máis fervor patriótico que apego á verdade e ao rigor, a conveniencia
de fabricar mentiras con tal de
que estas sirvan para construír
a nación. Non entanto, Henry
Kamen semella máis inclinado
a perseverar na fermosa tarefa
que Eric Hobsbawm lle propuxo un día aos historiadores:
converterse nun auténtico perigo para os mitos nacionais.♦

Cor to M altés en G aliza
CÉSAR LORENZO GIL

Xa podemos ler en galego a novela que Hugo Pratt lle dedicou ao seu grande
heroe do cómic, Corto M altés, ao tempo que se estrea un filme sobre o mariño.
Brincos nas orellas, patillas poboadas, ollos cor de mel e un medio sorriso sempre inquedante nos duros
beizos. Dese rostro namorouse media Europa durante décadas gra z as
á arte de Hugo Pratt, que en máis
de dez álbumes consa grou un heroe
algo cínico e sentimental, sempre
do lado dos máis débiles non por
compromiso moral senón para que
non decaia a aventura. O personaxe de máis sona do cómic europeo
non precisou superpoderes para facerse un oco na historia do século
XX; o seu nome, C orto M altés.
Curiosamente, a gora non falamos de C orto M altés como personaxe de b and a deseña d a . Xusto no
4 0º aniversario d a súa cre ación, o
mariño toma corpo nunha novela e
nun filme, manténdose fresco p ara
as novas xeracións que a gora o
descobren.
C orto M altés. Bala d a do m ar
salg a do, de Hugo Pratt ( G alaxia)
–tra ducid a por Ánxela G racián– é
unha novela que profundiz a nas
p asaxes descritas no álbume de cómic do mesmo nome, que inaugurou a serie no 1 9 6 7. Ese cómic foi
un dos máis exitosos d a historia do
cómic e contén a esencia do espírito do personaxe e de todo o Universo Pratt.
Corto M altés recorda a súa infancia en Córdoba, cando decide
cunha navalla debuxar na palma da
man a liña da fortuna que unha cigana lectora da boaventura lle negara posuír. Así iniciaba unha vida
chea de aventuras que o vai deixar
ao garete no Pacífico sur logo de sufrir un motín. Así, xa perto da morte
vaino atopar Rasputín, desertor siberiano, alter ego e compañeiro inseparábel do maltés en moitas das súas aventuras. N o barco que capitanea, o ruso transporta dous irmáns
náufragos, C aín e Pandora, que gardan consigo moitos segredos.
Está a piques de comez ar a I
Guerra Mundial e os mares que separan Australia das illas Fidxi son
perigosos pero fantásticos p ara
quen busca oportunidade de diñeiro. N ese ambiente mora o Monxe,
un tipo misterioso que pouco a pouco desvelará o seu papel na historia.
A publicación desta novela é a
primeira incursión de M altés na nosa lingua . Se outras personaxes do
cómic europeo tiveron tra dución (as
máis famosas, as de Tintín e Asterix), este mariñeiro intrépido só
a gora come z a a falar en g alego. O
proxecto era unha vella arela de
G alaxia e buscouse a significación
do cua drixésimo aniversario do mariño p ara contarnos a quilo que se
perde na b and a deseña d a .
En Siberia
Arestora tamén é noticia a estre a
de C orto M altés. O film e, fita francesa dirixid a polo p arisino Pascal
Morelli. A película recre a a historia
que se conta b a no álbume C orto
M altés en Siberia , situa do en plena

guerra civil rusa nas long as fronteiras chinesas. É un tempo no que a
revolución loita contra os intereses
dos líderes brancos, que atravesan
a estep a siberiana a bordo de fenomenais trens blind a dos que practicamente son cid a des ambulantes.
N a busca de ouro chegarán,
procedentes da China, Corto e Rasputín, mais polo camiño encontrarán
o amor, a traizón e, coma sempre, a
aventura. Fotogramas que se enchen
coa luz de Hong Kong e da tundra.
C onta Morelli que estivo cinco
anos prep arando este proxecto cinematográfico. Logo dunha brillante carreira como cre a dor de storyboards (eses cómics que recollen tod as as secuencias e planos que ha
ter unha película), o francés voltou
á casa e creou un estudio a dica do
todo o tempo a poñer a and ar o
personaxe de Pratt. N o filme p articip aron 4 0 0 tra b alla dores e no tal
empreg áronse 5 0 0.0 0 0 debuxos e
1.0 0 0 escenarios.
Anteriormente, o equipo de Morelli xa a d a ptara ao cinema de animación obras de C orto M altés: Bala d a do salg a do, Baixo o signo de
C a pricornio, As C élticas e A C asa
Doura d a de Sa m arkand a . Todos estes títulos pódense a dquirir en dvd.
A a d a ptación a gora estre a d a é a
máis ambiciosa d a serie.
Pratt non puido p articip ar nesta
aventura . Despois de viaxar por
medio mundo e publicar as súas viñetas en máis de vinte ca beceiras
de Italia , Francia e Arxentina , entre
outros p aíses, morreu o 2 0 de a gosto do 1 9 9 5 en Suíz a por mor dun
cancro, aos 6 8 anos . ♦
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Publicidade Massó
M.B.

Carteis, catálogos, postais e pranchas de latas estampadas coa publicidade da época dan forma a exposición O
deseño gráfico na colección Massó, coa que o museo que leva o nove desta familia conserveira de orixe catalá propón un percorrido pola produción da empresa, facendo especial fincapé no deseño e na publicidade.
O museo Massó de Bueu acolle
até o 30 de setembro a mostra O
deseño gráfico na colección
Massó, centrada no tratamento
gráfico, no envasado e na publicidade que a conserveira desenvolveu dende os últimos anos do
século XIX até a década dos oitenta do século pasado.
Estruturada seguindo o devir
produtivo da empresa dende a
impresión até que o produto se
comercializa e está a disposición
do consumidor, a mostra quere
resaltar os deseños de maior calidade que acabaron por converterse en imaxe gráfica de cada
unha das marcas. Así, o visitante
achégase en primeiro lugar aos
procesos que sufría a folla de lata antes de converterse en envase
e, nun segundo apartado, a todo
o referido á etiquetaxe, envoltorios e publicidade.
As pranchas son a materia sobre a que se litografiaban os deseños das marcas da industria conserveira. Posteriormente estas láminas eran recortadas, convertidas en latas e sometidas ao proceso de envasado dos produtos do
mar. Ao longo do tempo Massó
comercializou gran variedade de
produtos, entre eles sardiñas en
aceite, luras na súa tinta, anchoas
ou atún, con diferentes marcas,
como Kayrel, La Cosmopolite,
Delfín Cormorán ou Gaviota. En
todas elas o deseño e a decoración
das latas non era alleo ao marketing publicitario e a súa evolución
dende finais do século XIX até
mediados do XX é evidente.
Con todo, os primeiros decenios do XX foron os anos nos que
Massó puxo maior énfase no aspecto publicitario, recorrendo na
década dos vinte a un dos ilustradores máis recoñecidos da época
como era Federico Ribas, co fin
de crear unha imaxe de calidade
recoñecíbel para o consumidor.
Ribas elaborou para a fábrica carteis, catálogos e postais publicitarias, das cales se expoñen na mostra algunhas das máis significativas. Ademais, el é o responsábel
do deseño caligráfico da marca,
esa tipografía en cursiva que inscribiu o nome da Massó na historia da industria conserveira.
Historia do museo
A mostra exhibe ademais parte
da súa colección permanente, toda unha serie de obxectos relacionados co mar que a fábrica foi
compilando durante moito tempo en paralelo á produción. Este
material, que se completa cunha
destacada colección bibliográfica constituíron o xermolo dun
museo privado que se inaugurou
en Bueu en 1932. O museo actual, situado na parte do espazo
que ocupaba a antiga factoría
Massó, é un organismo pertencente á Xunta de Galicia (Conse-

llaría de Cultura) que no ano
1992 adquire por compra a actual sede e a colección do antigo
museo, converténdose nun museo público, que abre definitivamente as súas portas en 2002.

Na inauguración da mostra,
esta consellería manifestou a través do director xeral de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, a intención de comezar en 2007 o proceso de ampliación do Museo Mas-

só. A consellaría está a estudar as
opcións para realizar as obras nos
terreos ofrecidos polo Concello de
Bueu co fin de lograr a total integración de dita ampliación no
conxunto do museo de Bueu.

Está previsto que este ano se
poña en marcha a execución do
proxecto arquitectónico e tamén
do plan museolóxico para concretar os usos que desenvolverá
a nova instalación.♦

Deseño do galego Federico Ribas, un dos ilustradores máis recoñecidos da época no Estado.

César Álvarez Álvarez
MARGA ROMERO

H

ai persoas ás que queremos moito, son un regalo fermoso da vida, exemplo sen que desexen selo, e que repiten sempre que non
fixeron nada especial, soamente aquilo que tiñan que facer. Persoas que nos devolven un pasado que non vivimos, que latexa no
presente e no futuro sempre incerto de mañá. Persoas que viviron moitos anos e moito ao arrincarlle con fame á vida cada minuto, e que un
día foron conscientes de que a súa candea se apagaba e seguiron até o
derradeiro minuto coa cabeza nesta vida, apurando ese grolo final co
sorriso nos beizos. Que sorte morrer así! Deixar de respirar e ficar
como durmindo. Cando acontecen estas cousas entendemos todas as
metáforas, a da luz, a do último paseo, a do trÁnsito. Somos felices
diante da morte natural que chega ÁA súa hora pacífica e sinxela. Esta
sorte merecida tívoa César Álvarez Álvarez, unha morte pola que eu
asino agora mesmo e todo o mundo, ese pobo do Viso en Gomesende e
da contorna, que sabe das metáfora e das frases feitas, o que estaba no
cemiterio do Val e coñecía toda a sabedoría das palabras de César. Non
lle preocupaba deus, sabía que mentía quen afirmaba a súa existencia,
xa que nunca o veu, e sabía que mentía, quen negaba a súa existencia.
Que atrevemento negar o que non se pode ver! Era engaiolante, aos
seus noventa e sete anos cumpridos namoraba ás mozas novas coa
sedución da palabra e co seu sorriso, con arte, ninguén tiña que facer
se estaba César, e ás veces isto amolaba, tamén aos políticos máis
novos que perdían todo o protagonismo, e que non acertaban a
comprender a dimensión do cidadán político comprometido que había
en César. Nunca esqueceremos as historias da mina Sultana, do seu dono, do asasinato na aldea con aquel home tan forte que foi capaz de estrangular a outro. Podemos imaxinalo nos anos trinta, os da República,
recibindo desde París revistas con fermosas mulleres que levaba ao
muíño que rexentaba como se fose un boticario ou un mago que lograba milagres, o pequeno da espiral de prata que evitaba preñes e que el
espallaba desde alí. César foi libre para ser militante da Frente Popular,
para levar a problemática de Galiza na cabeza e mantela sempre na noite de pedra, para recoller o facho de Alexandro Bóveda, como dicía, e
ser Presidente da Cámara Agraria e Concelleiro do BNG en Gomesende. Foi libre para entender o amor. Protestou co Prestige, contra a guerra de Irak e seguía apostando pola vida. Sabía que a política estaba ao
servizo da cidadanía, era do pobo de onde emanaba a sabedoría, a vida
que estaba na canción de amor coa que sempre remataba. César temos
as armas, que a terra che sexa leve, compañeiro.♦

Prohibido
prohibir
o viño
MARICA CAMPO

A

ministra de sanidade,
Elena Salgado, tiña 19
anos cando os acontecementos do Maio do 68. Idade
suficiente, coido, para lembrar
aquela tan repetida consigna do
“prohibido prohibir”. É evidente
que coñece o lema, mais non o
asume. O seu celo por preservar
a saúde dos cidadáns (Que pouco me gosta ultimamente a tan
cacarexada palabra “cidadán”!
Eu prefiro “pobo” porque me
evoca unidade e loita común) o
seu celo, digo, lévaa a prohibir
todo o que ela e os seus
asesores xulgan pernicioso. Entendo, mesmo sendo unha
fumadora inveterada, todas as
normas relativas ao tabaco porque, como rezan os envases de
cigarros, “prexudica os que
están arredor”. O do viño non.
Pór nas botellas que o viño é
malo para a saúde, ademais de
falso, é antiestético e
anticultural. Non me serve que
diga que é con vistas á xuventude, que non debe consumilo.
Daquela, tamén habería que poñer un texto semellante nos autos, que tampouco poden
conducir os menores de dezaoito anos e, ademais, moitos usan
sen a debida prudencia. Ben sei
que o do alcol é un problema
grave dunha parte da xuventude
actual, pero moito me parece
que non é o viño o motivo dos
seus excesos. En todo caso, xa
existe unha lei que prohibe servir bebidas alcólicas a menores
de dezaoito anos. Cónstame que
non serve de moito porque non
se vixía o seu cumprimento. Por
aí terían que comezar. Lexislar
non é tan difícil, o quid da cuestión é facer que as leis non
sexan papel mollado.
Pero imaxinemos por un instante que a lei, pasadas as
eleccións, porque xa se sabe que
a aparcaron por electoralismo,
volve a poñerse en marcha e se
aproba. Daquela tamén se tornaran ilegais, por apoloxía do viño,
a Biblia que tantos parágrafos
fermosos lle dedica ao mosto
fermentado; Neruda (...el vino
abre las puertas con asombro, /
y en el refugio de los meses vuela / su cuerpo de empapadas
alas rojas); Nicanor Parra (Hay
algo, pregunto yo / más noble
que una botella / de vino bien
conversado / entre dos almas gemelas?); Borges (...El vino / fluye rojo a lo largo de las generaciones / como el río del tiempo y
en el arduo camino / nos
prodiga su música, su fuego y
sus leones); Rosalía con aqueles
versos cheos de humor de
“Vamos bebendo” ou “Si a
vernos, Marica, nantronte
viñeras”; Manuel María e o seu
libro Sursum corda, integramente dedicado ao viño. E milleiros
máis de poetas que leron o seu
corazón para nós, un corazón
manso cando se bebe a modo e
en compaña. Sabíao o vello Li
Po que, estando en soidade, convidaba á lúa para seren tres co
viño.♦
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SEVIGNY

embriaguez de melancolía

M. BARROS
A festa Demoscópica que a
revista Mondosonoro organizou en Compostela en febreiro, dentro dos concertos que
realiza por todo o Estado,
contou no cartel co concerto
de Sevigny. Alí presentou os
temas do seu traballo debut
Melalcoholic, unha musica, en
palabras de Lucía Rolle, alma
mater do proxecto, “para estados carenciais do organismo”.
Cando un escoita o traballo debut
de Sevigny, o proxecto musical
da coruñesa Lucía Rolle, invádeo
a sensación de estar ante un disco
saído dunha factoría asentada na
outra beira do Atlántico. Con recendos do folk americano, xeitos
que recordan algunhas das voces
femininas máis destacadas dos
Estados Unidos, como Alanis
Morrisett, Jewel, Suzanne Vega
ou Laura Veirs, e letras cantadas
en inglés, Lucía Rolle consigue
trasladar o público a atmosferas
pouco transitadas polos músicos
do país, rachando con tópicos e liberándose en cada tema de complexos que aínda dan en falar
dunha música galega de segunda.
Melalcoholic é o título do
traballo co que a coruñesa bota a
andar o seu proxecto máis persoal, e baixo esa palabra de facturación propia, a artista amosa a
súa mellor carta de presentación:
oito temas concibidos e madurados no escenario coa fórmula
sinxela de guitarra e voz, pero
arroupados no disco pola produción de Arturo Vaquero e de músicos como Luís Moro.
Coa inocencia e a frescura
que marcan os primeiros traballos, Melalcohilic recrea paisaxes oníricos e atmosferas invadidas polo sabor da melancolía,

mais sen caer no tópico de cantautora de folk triste. Como explica a autora “a melancolía inspírame”. “Sempre digo que a
min a alegría gústame vivila e a
tristeza escribila”.
Lucía Rolle é case unha recén
chegada ao mundo da música. De
aprendizaxe autodidacta, gústalle
coller a súa guitarra e compoñer
na súa casa, até hai pouco, sen
máis pretensión de que as melodías quedasen entre esas catro
paredes. O ano pasado o proxecto Sevigny deu o seu primeiro
gran paso coa publicación deste
disco debut, gravado en Abrigueiro Estudios e editado por
Falcatruada. Agora, máis dun ano
despois, o traballo conta co recoñecemento da crítica e sitúase en-

tre os primeiros postas das listas
dos mellores traballos de 2006.
“É complicado vir, coma min, da
miña casa, non ser ninguén e
querer sacar un disco”, comenta.
“Tiven a sorte de contar con xente da talla de Luís Moro e crear
unha pequena banda para gravar,
e, por suposto, de Arturo Vaquero, un gran produtor”.
Melalcoholic preséntase ade-
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mais como o salto de Lucía Rolle de secundaria á actriz protagonista. Eterna colaboradora, a
autora ten participado en proxectos como o liderado por Silvia
Penide e traballado cos músicos
de Steelwood, neste primeiro
disco íspese e destila unha selección das súas mellores cancións
compostas hai tempo, que lle dan
ao resultado un carácter de contrastes. Así, ademais de folk
americano, polo disco discorre
bossa, jazz, pop, blues, electrónica e mesmo descargas eléctricas,
como se Lucía quixera apuntar
en cada un dos temas os diferentes camiños musicais nos que se
topa cómoda. Así, o primeiro tema Waiting for his look enchóupase no pop máis comercial de
Natalie Imbruglia, cando a coruñesa canta “se ti non fas nada,
absolutamente nada/ e permaneces aí de pé, mirándome/ serei
túa porque esa mirada é o que levo agardando tanto tempo”. A
bossa ten toques jazzísticos e
Collapse recorda a profundidade
de Ani Difranco cando canta iso
de “por que a túa voz soa tan feliz por teléfono sen min”.
Dentro do disco inclúese ademais unha versión de Ryam
Adams When the stars go blue.
O segundo, un reto
Para Sevigny, o segundo disco é
un reto que aínda non ten definido cara onde vai apuntar. “Este
foi moi inocente, cancións con
guitarra e voz gravadas en cinco
días”, comenta, “coido que o segundo vai ser máis meditado, pero teño medo a que perda frescura”. Centrada na xira que a levará por todo o país durante o 2007,
Lucía Rolle ten previsto comezar
a gravar entrado o 2008.♦

Pés comprometidos

M.B.
Coas problemáticas sociais como fío condutor, vén de comezar a sexta edición do Festival
Alternativo de Teatro e Danza
de Vigo, unha cita que prolongará o seu cartel até o 10 de
marzo. A incorporación da
música e do cine no programa
e a colaboración do Centro
Coreográfico Galego son algunhas das novidades máis
destacadas dun evento que
quere servir de escaparate da
actualidade da escena alternativa nacional e internacional.
Teatro, performance, danza, circo, experiencias multidisciplinares... En total serán
máis de vinte os espectáculos
que se representarán en Vigo
dentro de ALT.07, unha programación coa que o festival
vigués quere amosar a actualidade do panorama do teatro e

a danza alternativos feito tanto no Estado como fóra del.
Un destes traballos é a obra
de teatro Hamlet Family. A
compañía madrileño-arxentina
Los Cafiolos representará o 1
de marzo no MARCO un drama no que se agocha a reflexión
sobre a familia como encubridora da violencia. Coa emigración e a discriminación ao emigrante como pano de fondo, a
compañía Suripanta Teatro
presenta o 7 de marzo Los
otros, unha obra teatro na que
se debuxa unha sociedade de
exclusión e incomprensión.
Xunto a elas irán desfilando
polo festival espectáculos que
falan do maltrato, da inmigración clandestina, as fronteiras
físicas e psíquicas da man de
compañías e intérpretes cataláns, galegos, estremeños, andaluces, arxentinos, portugue-

ses, colombianos e venezolanos.
A sexta edición de ALT.07
trae a Vigo ademais catro estreas absolutas, entre elas os
espectáculos de danza As palabras não ocupam espaço e Dis,
da compañía portuguesa MC4
Dança, a obra de teatro Four
movementos for survival de
Amaranto e a El hombre invisible de Los Corderos.
En paralelo aos espazos
habituais onde se veñen desenvolvendo representacións
de teatro e danza, o festival
aposta por escenarios que foxen do convencional, como
son o MARCO ou a Casa das
Palabras. Alí celebraranse
boa parte das actividades.
Cine, música e
actividades paralelas
Como novidade, este ano o cine

e a música collen protagonismo
dentro do programa co inclusión do ciclo Bertolt Bretch e
do concerto de Cabo San Roque. Esta última actividade
conta coa colaboración da Sala
Nasa e do Festival Sinsal 5.0.
A cita ten en marcha dúas
actividades paralelas coas que
persegue achegar a danza ao
un público pouco familiarizado con esta disciplina. Danza
no Vitrasa é unha delas. A proposta consiste en representar
do 5 ao 7 de marzo un espectáculo dentro dos autobuses urbanos. Esta actividade, que
conta coa colaboración do
Centro Coreográfico Galego,
xa desenvolveu o seu primeiro
apartado do 26 ao 28 de febreiro. A outra actividade, Queres
unha danza?, trasladará os espectáculos á rúa facendo cómplice ao viandante.♦
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O Ronsel de Viqueira

BALDOMERO CORES

De Luís Porteiro e de Xohán Vicente Viqueira
O recordo de Luís Porteique abrumaban a Antón
ro revivía nos pesares dos
Villar Ponte non lle paque choraban a morte de
receu momento axeitaXohán Vicente Viqueira.
do para apuntarse o méSó algo máis de media
rito, indiscutíbel mériducia de anos separaba a
to, de atraer a Viqueira
desaparición fatal dos
cara ás filas irmandidous correlixionarios, fiñas. Acababa Xohán
nados na flor dunha xuVicente de incorporarse
ventude creadora. Irmaná cátedra de Psicoloxía,
dades da Fala perdía en
Lóxica, Ética e Ruditan cativo prazo nada mementos de Dereito do
nos que dous definidores
Instituto Xeral e Técnida galeguidade, dous maco de Santiago, para a
logrados líderes de forte
que fora nomeado por
vocación galega, cada un
Real Orde do 5 de abril
co seu propio estilo, pero
de 1917. Tivo que toigualmente eficaces os
mar posesión do seu
dous na entrega a Galiza
cargo en Madrid, o día
e ao pobo galego. Dous
13 dese mes e ano, no
oradores de moi diferente
Instituto de San Isidro,
Manuel
Lugrís
Freire,
xunto
a
un
grupo
de
asistentes
á
homenaxe
que
lle
tributaron
a
Vicente
Viqueira
o
13
de
estilo, complementarios
debido á sua coñecida
xullo de 1930 na vila de Sada. (RA G )
na loita común, de moi
doenza. Acudiron PorE continuaba Luís Cortón: cia, os males que para a cultura teiro e Villar Ponte a falar con
distinta preparación e sensibilidade, pero con visións converxentes “Porteiro, Viqueira... Eis dous no- galega supuxo a perda de tantos Xohán Vicente co fin de que se
cara ao que debía ser Galiza e o mes, dúas figuras relevantes, co- que quixeron construír a galegui- enrolase nas filas do movemento
que debía facerse a prol da cultura mo dous fachos na noite ergueitos dade pero que foron arrincados irmandiño, para compartir con
galega. Era inevitábel, pois, que a encol dos cumios das nosas mon- por esa maldición que levou tan- eles unha mesma e leal vocación
morte de Porteiro en plena xuven- tañas, que en pouco tempo se es- to esforzo sen callar máis que en de galeguidade. Dous artigos putude, como a de Viqueira, seis vaen do ceo estrelado da Galiza. promesas de galeguidade.
blicados por Viqueira en A Nosa
Non faltarán ocasións para Terra, e a carta que os acompañaanos máis tarde, viñeran á memo- A figura alteira dun caudillo, dun
ria de todos aqueles que foron seus sementador e dun rebelde, e a fi- que Villar Ponte, como Luís Cor- ba, foron a luz que iluminaron as
irmáns, Porteiro desde a imaxe im- gura serena dun pensador e dun tón, fagan descricións converxen- arelas de Porteiro e de Villar Ponpulsiva e activa, contaxiosa e un artista decote estremecido por un tes, máis que paralelas, entre Por- te para achegarse até o seu autor.
teiro e Viqueira. Naquel triste O primeiro artigo saíu o día 20 de
tanto épica, e agora Viqueira, des- amor aceso á Terra galega”.
Na mesma páxina de A Nosa momento, prefería subliñar unha xuño de 1917, baixo o título de
de un sereno e optimista vitalismo.
Desde as páxinas de A Nosa Terra, Antón Villar Ponte asina- rexa afirmación de ideas e daque- “Dúas ideias”, ao que precedía na
Terra do 1 de outubro de 1924, ba un artigo titulado “In Memo- las cousas que os unían, incluso cabeceira a noticia “Dun novo irCortón do Arroyo, nun artigo titu- riam”, escrito orixinalmente en como malogrados, que era moi mán”. Estaba asinado por Xohán
lado “Na túa lembranza”, non se El Noroeste, no que situaba o fi- triste evocación. Pero Antón dei- Viqueira, e baixo a sinatura conscontentaba só con glosar a vida de nado como un malogrado máis, xaba saber aos catro ventos: taba a referencia de “Catedrático
Xohán Vicente, pois entendía moi entre tantos que a cultura galega “¡Inesquencíbel Viqueira, malo- compostelán”, sen especificar o
xusto que debía acompañálos a ofrecía. “Un novo malogrado pa- grado coma o malogrado e admi- centro no que impartía o seu ensimemoria Luís Porteiro. Para dici- ra a Terra: Johan V. Viqueira”, rábel Porteiro!”. E remataba os no. Xa sendo membro das Irmanlo coas súas palabras: “A figura de sintetizaba Antón, e con iso que- seus laios con palabras non me- dades, pero aínda desde o Institusimbólica de Porteiro, o gran axi- ría dicir moito máis do que as pa- nos emotivas: “Eu penso nesta to de Santiago, o 20 de xullo do
tador de espíritos, todo enerxía e labras podían dicir a simple vis- hora de dor que en Sada, en Be- mesmo ano, daba ao prelo o artidinamismo, ha de aparecer hoxe ta. Cando se falaba de malogra- tanzos ou noutra vila mariñá, per- go titulado “A nosa Facultade de
na memoria de todos os bos gale- dos en Galiza, non se quedaba a to do cemiterio onde o ilustre pro- Filosofía”, no que xa constaba en
gos, porque nel vemos, con Vi- cousa en singularidades, senón fesor dorme o derradeiro sono te- forma máis concreta o cargo de
queira, os dous grandes valores que se trataba de expresar unha mos os que amamos a Galiza por “Catedrático do Instituto de Sanperdidos e cecais insutituíbeis por repetida situación, unha pauliña riba de todo, que lle render home- tiago”. Con eses artigos, e moi
moito tempo, nas fileiras idealis- da que tantos foron vítimas. E naxe de amor á súa lembranza”. expresiva carta, o destino idelóxiquería recordar, en consecuenEn circunstancias como as co de Viqueira estaba trazado.♦
tas do nacionalismo galego”.

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Vintage
Somerxémonos e navegamos entre aromas e cores da máis nítida
luz, aromas dunha profundidade
e longura perceptíbel coma unha
espiral de sensacions en continua
evolución, pulsión multiplicada
en cada sorbo, momentos de inmersión agarimosa, envolvente,
seda que tapiza o padal tecida
nos balcóns dos que asoman as
quintas, por detrás de cada esporón escalado en bancais cara ao
ceo, santuarios de culto ás viñas
antigas e tradicionais, á santidade das tourigas e tintas de diferentes apelidos, que o Douro cos
seus côa, tua, torto, pinhão...
Cando falamos de Vintage
mentamos e saboreamos a excelencia, a potencia aveludada dunha mocidade atemperada polo alcol, a dozura e a evolución da froita, o mato de herbas aromáticas,
as especias, o xisto, o cacao e o

fondo sutil dos tostados da madeira; na boca a sensación é de plenitude... coma mastigar a elegancia
Forza-xuventude-lonxevidade, ecuación dun vintage en tres
palabras.
Nos Tawny dominan as notas
de oxidación que a longa estancia
nos cascos de madeira proporciona, os froitos secos tostados, as
flores secas, os vernices, o caramelo, o café ou os tons iodados.
A longa vida destes viños na madeira ten virado a cor do rubí cara aos tons aloirados vermellos,
que no caso de mostrar reflexos
reverdeados nos estarían a dicir
que a media dos viños que o
compoñen supera os 30 anos.
Na boca son densos, voluminosos, dunha potencia que máis
que golpear acaricia.
Viños de pausa, devagar, para
tomar con respecto e sen resistir-

nos á segura tentación de seguir
cunha copa despois da anterior e
así até que os soños se tornen posíbeis e o futuro máis próximo.
Caixanova posúe un interesantísimo museo do viño en Gaia,
nos locais renovados da Calem,
aos que lle ten engadido as casas
elaboradoras Burmester, Gilberts
e a Barros & Almeida que incluía
a Koptke. En cifras vén significando o 12 % do viño do Porto.
Temos probado no seu centro
de Gaia auténticas xoias que estas adegas atesouraban por separado nos seus locais e que agora
desfrutamos nunha única velada.
Comezamos por algo especial e
único, un porto branco de 40 anos
da Koptke dunha viveza e complexidade impresionantes; sucedéronlle, pero sempre mantendo ao carón
esta primeira copa que non nos
abandonaría ate a cea posterior, os

vintages, un 2003 da Calem e un
2000 de Barros; logo foron aparecendo en escena os colheitas de 20,
30, 40 e 50 anos de Burmester.
A memoria almacena e arquiva todas as sensacions, ás veces
non identificadas, que os nosos
sentidos reciben, pero tamén ficamos impregnados da hospitalidade e do conforto que estas terras e as súas xentes dan.
Pasarán os dias e aínda fluiremos entre os reflexos do río e
as cores das laranxeiras, as mellores de Portugal segundo os
durienses, as oliveiras que antano desfrutabamos en Galiza, os
amendoeiros a piques de florecer
nun branco que contrasta co brillo do xisto despois da chuva,
apreciábel a distancia pola nudez
das cepas acabadas de podar e as
pinceladas amarelas das mimosas á beira do río.♦

Óscar Losada
‘De Berrogüetto
sábese pouco’
M.B.
Vénse de publicar o quinto
número de Cartafolk, a revista especializada de folk
que vostede dirixe e que
nesta ocasión está dedicado ao grupo Berrogüetto.
Tense falado moito desta
banda, que quere aportar
de novo este monográfico?
Non se ten contado moito de Berrogüetto. Mesmo
cando foron candidatos ao
premio grammy latino pouco se dixo. Hai moitas referencias publicadas pero
son superficiais, por iso xurdiu a idea de facer o monográfico, que o que busca é
afondar. A estrutura da revista é diferente ás anteriores.
Ao longo destes anos realicei varias entrevistas cos
membros do grupo e, ao revisalas, decateime de que as
súas respostas daban unha
boa medida do que opina a
banda sobre a súa traxectoria e os seus temas.
Este é o primeiro grupo
galego ao que Cartafolk lle
dedica un monográfico.
Que criterios se seguiron
para escollelo?
Milladoiro ía ser a banda
que inaugurase a revista, pero non se decidiu finalmente
así porque coincidía co lanzamento da publicación que
Xoán Manuel Estévez realizara sobre o grupo. Parecíame ridículo saír en competencia co mesmo. Para esta
quinto número botei man de
criterios de calidade e de traxectoria. Berrogüetto marcou unha época, deixou pouso no público e ten consolidado un estilo. Máis adiante
realizaremos outro monográfico sobre Os Cempés e
no futuro irán caendo máis.
Semella que a rede estalle a gañar espazo ás publicacións impresas. Que
futuro coida que lle agarda
as publicacións en papel?
Internet vai ir gañando
máis espazo. É un medio que
non desboto de cara ao futuro. A rede está ben pero imprimimos para ler. O panorama é complicado porque a
xente non le moito e existen
os problemas da difusión e
de darse a coñecer.♦
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Metáforas (1)

Coresma
FRANCISCO CARBALLO

O

s psicólogos, desde
Sigmund Freud,
andan a escaravellar
no psiquismo á caza dun
eixo dinámico da conduta
humana. Freud acode á
libido, Alfred Adler, ao
complexo de inferioridade,
Carl Jung, aos arquetipos e
Viktor Frankl, á busca de
sentido. No texto dominical
que inicia a coresma hai
unha interesante resposta.
Xesús, despois do
bautismo, retírase ao
deserto durante corenta
días. É un tempo de
estratexia. Os “sinópticos”
(Marcos, Mateo e Lucas)
recollen nas “tentacións”
de Xesús o espírito
sapiencial da súa vida. A
tres insinuacións responde
con tres aporías. Desfaise
do engado do poder, da
riqueza e da maxia.
“Heiche dar todo isto se te
postras e me adoras, dinlle
e responde: “Arreda, Satán,
porque está escrito: Só ao
Señor, o teu Deus,
adorarás, e só a El lle darás
culto” (Mt. 4,10).
As respostas de Xesús
amosan, por tres veces, o
sentido pleno que el asume
para a súa existencia: “O
tempo está cumprido, e
chega ao Reino de Deus” Os
catecúmenos a se bautizaren
o Sábado Santo, ten de
asimilaren as marcaxes nas
que Xesús encadra tal Reino
de Deus: “Transmitídelle o
que estades a ver: os cegos
ven, os xordos ouven, os
mortos resucitan e aos
pobres estáselles a anunciar
a Boa Nova. E ditoso quen
non se escandalice de min”
(Lc. 7, 22).
Xesús provocou desde o
primeiro día a
estupefacción; enseguida o
escándalo; logo a
conspiración contra a súa
vida. Proclamaba e vivía a
liberación dos maltratados.
No deserto coñeceu o
silencio. Desde o silencio
adquiriu a sabedoría. Un
saber moi superior ao da
ciencia que daquela estaba
no berce. Posuía un
corazón de amor que non
aguanta discriminacións.
Porque rexeitou o poder, a
riqueza e os honores, era
capaz de amar: “Deus
coida de vós e terá en conta
até os cabelos da vosa
cabeza”.
Cando o centro máis
profundo do ser está posuído
polo sentido da unidade
humana e cósmica, toda
opresión é desbotada; toda
discriminación imposíbel.
Esa é a gran coresma cara á
Pascua.♦

xacia, viño monovarietal, tinto,
Da Ribeira Sacra,
de Ribeiras de Miño en concreto,
no concello lugués
de Ferreira de Pantón.
Resulta moi axeitado para
consumir nestas datas do
Entroido e nas festas de Ramos e
Pascuas.
É un viño artesanal, elaborado
en pipas de aceiro inoxidábel
a temperatura controlada,
unicamente coa caste mencía.
Acompaña ben as comidas da
temporada: botelos, androllas e
outras viandas semellantes.
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Terra
A Nosa

Tinto da Ribeira Sacra
MARZO 07
XACIA
Viño tinto da Denominación de O rixe
Ribeira Sacra.

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

46,50 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.

FÁGASE SOCIO E
DESCUBRA CONNOSCO

OS

MELLORES

VIñOS DE GALIZA
E OUTROS PRODUTOS
ARTESANAIS GALEGOS
SEN COMPROMISO DE COMPRA
NIN CUOTAS MENSUAIS
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.

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.

Nº 1.258 ● Ano XXX ●
Do 1 ao 7 de marzo do 2007

O Trinque
Fitotoponimia
Abelenda, Érvedo ou Moreira
son nomes de lugar e tamén apelidos galegos. Estudar de onde
proceden e que relación teñen
con especies vexetais que foron
abondosas en Galiza é o obxecto
do libro Fitotoponimia galega,

de Gonzalo Navaza (Fundación
Barrié), que estuda unha parte tan
importante da nosa cultura. Pódese descargar debalde en formato
pdf en www.fbarrie.org/fundacion/jsp/pdfs/publicaciones/FITOT.pdf.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

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

EMIGRACIÓN

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

PALABRAS CONTADAS
Até este domingo 4 na Fundación Luís Seoane podemos coñecer esta mostra de
Camilo Franco, basada no
seu libro de relatos do mismo título.

ÓSEOS COSMOS

No Museo
Massó de
BUEU
podemos
coñecer
unha mostra
sobre o
deseño desta
famosa
marca
conserveira.

Betanzos

Cangas

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO
EVANGELIO

NEL DÍAZ PIÑEIRO

As súas xilografías poden
contemplarse na Fundación
CIEC durante todo o mes
de marzo.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últimos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
Até o 30 de setembro.

Cambre
Cambre
■ EXPOSICIÓNS

CORPO HABITADO
A mostra de gravados de
Inma Doval Porto, titulada Aire e Auga, pode visitarse no Museo Arqueolóxico da parroquia de Santa
María.

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

Catoira
■ EXPOSICIÓNS

13 PINTORES
Até o venres 9 de marzo a
Casa da Cultura acolle esta
colectiva de artistas locais.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe no ciclo Fóra de serie
proxecta A casa de Lola de
Andres (2006), de Olaia
Sendón, este xoves 1 ás
20h30 con entrada gratuíta,
que será presentada por Alfonso Pato e Juan Creus, ademais de pola autora; o sábado
3 ás 18 poderemos ver China
blue (2005), de Micha X.
Peled, tamén con entrada de
balde; o luns 5 e martes 6 ás
20h30, Máis aló do espello

(2006), de Joaquín Jordá.
No ciclo A xeración da violencia USA, o venres 2 ás
20h30 proxéctase Unha luz
no hampa (1964), de Sam
Fuller; o xoves 8 ás 20h30 e
o venres 9 ás 18, A moza do
trapecio rubio (1955), de Richard Fleischer. E o mércores 7 ás 20h30 no apartado de cine-ensaio A forma
que pensa pódese ver Os
loiros (2003), de Albertina
Carri. Máis información en
www.cgai.org.

CINE + COSMOS
Ciclo vencellado á exposición que se encontra actualmente no MACUF, Óseos
Cosmos, trata de ser unha
aproximación ás orixes da
humanidade, á tecnolosía e
aos conflitos esistenciais, á
hipótese doutras formas de
vida intelixente... As proxeccións realizaranse na Sala Picasso do MACUF os martes
ás 20h. Este 6 de marzo poderemos ver 2001: unha odisea do espacio (Reino Unido,
1968), de Stanley Kubrick.

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

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.
■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

SALVADOR CIDRÁS

A súa obra exhíbese, xunto

TARARÁ CHIS-PUM!

O Centro Dramático Galego presenta esta creación de

Cristina Branco

Feiras

Carteleira
Carteleira
O DERRADEIRO
REI DE ESCOCIA.
Un médico escocés acaba próximo a Idi Amin (Forrest Whitaker) cando este se autonomea
presidente de Uganda. Biografía dun personaxe dominado
pola ansia de poder.

A fadista tradicional portuguesa vai ofrecer un recital de composicións propias e
cancións populares este 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 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. O vindeiro mércores 7
estará no teatro Jofre do FERROL.♦

Desde este sábado 3 até
o martes 6 no recinto de
Punta Arnela en FERROL celébrase a Feira
do Viño con mesas redondas, catas e conferencias. Até o este domingo 4 en OURENSE
vense desenvolvendo o
VIII Salón da Gastronomía e do Turismo, ademais das cociñas da península tamén podemos
disfrutar da de México,
país invitado este ano
(pódense consultar os
menús en www.xantar.org). En CHANTADA
celebran a XXV Feira
do Viño para o fin de semana do 10 e 11. En
QUIROGA fan a VI Mostra do Aceite no Muiño
de Bendilló (a poucos
metros da estrada N120 de Quiroga á Rúa,
a carón da capela de
san Xoán das Farrapas) o luns 12.♦

☞

☞

☞

☞

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.

☞

DIAMANTE DE
SANGUE. Un ex mer-

tar, 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.♦

Tokyo Sex Destruction
Esta prolífica e imaxinativa banda toca o vindeiro xoves 8 ás
22h30 na sala Mardi Gras da
CORUÑA; o venres 9 estará ás

teatro infantil, baseada no espectáculo de Artello Teatro,
dirixida por Rosa Hurtado e
Santiago Montenegro, e interpretada por Anabel Gago,
Avelino González, Bea, Noemi Rodríguez, Fran Peleteiro, Manuel Polo e J. Carlos
Illanes. Dirixida ao público
familiar, poderemos disfrutar
dela este sábado 3 ás 19h no
Fórum Metrolitano.

A Estrada
■ MÚSICA

MARZOPOP
A quinta edición deste festival tráenos os sons do mellor pop e rock sureño estatal, da new wave británica e
irlandesa e do folk rock e
rhythm & blues norteamericano. Este venres 2 ás

cenario 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.

☞

CARTAS DESDE IWO
JIMA. Versión xaponesa
da guerra do Pacífico dentro da
serie de dous filmes que fixo
Clint Eastwood sobre aquel episodio. O xeneral Kuribaiashi
prepara a defensa da illa. Na
ofensiva estadounidense morrerán 20.000 nipóns.

A orquestra folc viguesa Sondeseu.

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 escoi-

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.

00h na Iguana Club de VIGO; e o
sábado 10 poderemos escoitala á
mesma hora na sala Dzine de
SAN SADURNIÑO.♦

22h30 no Principal poderemos escoitar, por 5 euros,
aos pontevedreses Sugar
Mountain, que presentan
en directo o seu –loubado–
último disco In the Raw. O
vindeiro venres 9 teremos
no mesmo lugar á inglesa
Wilko Johnson Band.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA ANTONIA DANS

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

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

☞

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.

con música pop de hoxendía.

☞

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.

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’.

☞

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

☞

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.

☞

☞

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.♦

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.

As pinturas e esculturas de
Luis Ramón Barreda exhíbense. até o domingo 11.
no Museo Municipal.

SPENDING MOONA

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

Santiago

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

culo das Artes, poderemos
gozar da súa doce voz e do
fado clásico.

Oleiros
Oleiros

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

ALEXANDER IANOS

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS

A Südwestdeutche Philarmonie Konstanz, con máis
de 60 anos de historia, tocará baixo a batuta deste recoñecido director, e acompañada polo frautista Kaspart Zehnder, este xoves 1
ás 20h30 no teatro Jofre.

Lugo
■ CINEMA

HISTORIAS
EXTRAORDINARIAS
O martes 6 ás 20h proxéctase esta película, dentro do
ciclo Entre libros e escritores, na Fundación Caixa
Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

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

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.
■ MÚSICA

KATIA GUERREIRO

O próximo xoves 8 no Cír-

Mostra producida polo
Centro de Extensión Universitaria e Divulgación
Ambiental de Galicia (CEIDA) e a Fundació Territori
i Paisatge que anda a percorrer o 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. No
centro Haley (Estrada a
Bastiagueiro) até o sábado
10 de marzo.

Ourense
Ourense
■ ACTOS

XANTAR

Expourense acolle, até o
domingo 4, unha nova edición do Salón Galego da
Gastronomía e do Turismo, no que se poderán degustar os mellores produtos
galegos, pero tamén os
doutras comunidades da
península e de México –país convidado este ano–. Información completa en
www.xantar.org.
■ EXPOSICIÓNS

A OCA DE LEONARDO

A Casa da Xuventude acolle as ilustracións de Xaquín Marín.

JESÚS SÁNCHEZ
O fotógrafo conta até, o mércores 21 na asociación xuvenil Amencer, cunha mostra
do seu traballo titulada Unha
imaxe mil palabras.

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

ORQUESTRA
FILARMÓNICA
DE CONSTANZA

Esta formación dirixida por
Alexader Ianos e con Kaspart Zehnder na flauta solista, dá un concerto este
venres 2 de marzo ás 20h30
no Auditorio Municipal,
dentro da programación de
Caixanova.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

CELA E GALIZA

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

Pontedeume
■ EXPOSICIÓNS

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

■ ACTOS
Tom Warburton participa nos Seminarios de PONTEVEDRA de
Jazz e toca este sábado 3 dentro do ciclo Jazz no Principal.

MESTRES DA LUZ

O C.S. Caixanova reúne,
até o domingo 11, 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

TOM WARBURTON &
SPJ GROUP
O estadounidense estará no
teatro Principal este sábado
3 ás 21h30 acompañado polo Seminario de Pontevedra
de Jazz (SPJ) desta volta
formado por Martín Brea,
saxo tenor; Xavier Pereiro,
trompeta; Seir Caneda,
piano; e Xavier Barral, batería, dentro do ciclo Jazz
no Principal. Todos os días
de concerto haberá repichoca no Night & Day ás 12 da
noite. Máis información en
www.pontejazz.org.

FAMA. EL MUSICAL
A compañía 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, dirixida por Ramón
Ribalta, poderemos disfrutar dela, no CC Caixanova,
este 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.

O Porriño
■ ACTOS

LÚA CON LUVAS

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

PINGAS DE AUGA SOBRE
PEDRAS QUENTES

Este xoves 1, dentro do ciclo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de relación, poderemos ollar esta película de François
Ozon, na Biblioteca Municipal ás 21h. O vindeiro xoves 8 poderemos ollar a fita
Fucking Amal, de Lukas
Moodysson.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

VERDADES
ALTERADAS

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

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

FANTASÍAS
REPUBLICANAS
Até o 8 de abril podemos

DA VIDA E DA
PALABRA COMPARTIDA
A Asociación de Mulleres
Cristiás Galegas Exeria celebra o seu décimo aniversario cunha xornada festiva
que comezará este 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.
■ CINEMA

BARCOS
Este venres 2 ás 20h30 no
teatro Principal estréase esta curtametraxe, primeira
do seu director Alejandro
Pose. Realizada en alta definición foi rodada en Santiago e Portosín sendo o
protagonista estelar Txema
Blasco. A produción corresponde a Fran Lorenzo PC.
■ DANZA

LOS OLVIDADOS
Rayo Malayo presenta este
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 traO fotógrafo
Vari
Caramés
mostra
o seu
traballo
no C.S.
Caixanova
de
PONTEVEDRA

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

VARI CARAMÉS

Baixo o título de Escenarios o fotógrafo ferrolán
Vari Caramés presenta as
súas últimas creacións no
C.S.Caixanova.

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.

Historia do Gravado

Festival de Teatro
eatro e Danza Alternativo ALT
ALT 07

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 presentar as
obras máis representativas da Calcografía Nacional da Real Academia
de Bellas Artes de San
Fernando. Na sede de
FERROL exporanse as dúas primeiras seccións:
Orixes, imaxes e Ilustra-

No VI Festival Alternativo de
Teatro e Danza de VIGO temos
este xoves 1 ás 20h no MARCO,
con entrada a 5 euros, á compañía de teatro arxentino-madrileña
Los Cafiolos, presentando Hamlet family; e ás 21h30 na Casa
das Artes e polo mesmo prezo, o
espectáculo de danza ¿Por quien
lloran mis amores?, da compañía colombiana L´Explose. O
venres 2 ás 20h no MARCO, e
cun aforo limitado a 72 persoas,
Mc4danÇa do Porto presenta as
pezas As palabras não ocupam

ción –unhas 110 obras
dos episodios máis relevantes do gravado en talla
doce–; e Alternancia.
Creación Versus Reprodución –150 estampas do
s. XIX e inicios do XX–.
Na sede da fundación en
VIGO pode visitarse o
apartado Vangarda. Alter
Gráfico, con 40 propostas
de artistas contemporáneos, entre os que se encontran Barceló, Chillida,
Tapiés ou Canogar.♦
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COR E MATERIA

AM 34 x 24.
Vol. I,
de Antonio
Murado
encóntrase
na
Fundación
Caixa
Galicia de
FERROL.

espaço e Disritmia; e, ás 22h na
Casa das Artes, os barceloneses
Cabo San Roque estrearán Música a Máquina, concerto para
autómatas e orquestra, dirixidos
por unha lavadora, no que mesturan música, obxectos, robótica e
vídeo, por unha entrada de 10 euros. O sábado 3 poderemos gozar
ás 21h30 na Casa das Artes co
espectáculo de teatro e circo Julietta, da man da lisboeta Shakespeare Women Company. O
vindeiro mércores 7 ás 21h30 no
Auditorio Municipal tocaralle o

turno a Suripanta Teatro de
Badajoz, coa obra Los Otros. E
o xoves 8 estará, ás 18h30 no teatro da Cidade Universitaria
con entrada por invitación, a
compañía de Barcelona Los
Corderos, coa Historia de José
Agarrotado, menudo hijo de
puta, ás 20h no MARCO a sevillana Paloma Díaz co espectáculo de danza Tanzanbet, e, ás
21h30 no Auditorio Municipal,
a madrileña Rosa Casado coa
performance Las sin tierra.
Ademais tamén temos, o martes

6 ás 21h no Auditorio do Concello, a película Mi nombre es
Bertolt Brecht - Exilio en EE
UU, dentro do ciclo de homenaxe 50 anos da morte de Bertolt
Brecht. E o luns 5, martes 6 e
mércores 7 entre ás 11 e 12h nos
autobuses que percorran a Porta
do Sol e García Barbón sorprenderémonos coa Danza no Vitrasa do Centro Coregráfico Galego; que tamén actuará entre as
17 e as 18h30 por diversas rúas
da cidade. Información completa en www.festivalt.org.♦
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ballo denominado Memoria no Museo do Pobo Galego até este domingo 4 de
marzo.

ROMPENDO CICLOS

As obras de Félix Fernández
poden ollarse na galería C5.

O PINCEL NA PANTALLA

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

MARTA SÁNCHEZ

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

MEMORIA E
IDENTIDADE

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

CGAC

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

FOTOGRAFÍA NO IVAM

O C.S.C. da Fundación
Caixa Galicia acolle até o 8
de abril esta interesante
mostra de traballos pertencentes á colección do centro valenciano.

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

RAMÓN DAVID
MORALES

Convocatorias
AGRICULTURA ECOLÓXICA
Até o 12 de marzo está aberto o prazo
para inscribirse nos cursos, gratuítos,
organizados polo Concello do Porriño,
que se celebrarán neste mes e no de
abril. O sábado 3 iniciarase o de Viticultura Ecolóxica no C.C. Municipal,
cunha duración de seis sesións en horario de mañá; o de Conservas Ecolóxicas desenvolverase os sábados pola tarde ao longo dun mes desde o 10 de
marzo, no C.C. A Forna do Budiño, e
repetirase no mes de abril en Carracido,
no local da A.V. As Mimosas, estando
cada quenda limitada a 20 prazas; o 10
de marzo tamén comezará o curso de
Micoloxía Alternativa, en horario de
mañá; e os días 10, 17 e 24 de marzo terá lugar o curso de Elaboración de Pan
Biolóxico, cun límite de 25 prazas. As
persoas interesadas poden apuntarse no
Departamento de Medio Ambiente do
Concello do PORRIÑO. Máis información no teléfono 986 335 000.

FESTIVAL DE CANS

A A.C. Arela abre o prazo para a admisión de curtametraxes galegas producidas nos anos 2005, 2006 ou 2007, nos
xéneros de ficción, animación e documental, para seleccionar aquelas que participarán na cuarta edición do festival
que se celebrará do 24 ao 26 de maio na
aldea de Cans (O Porriño). Os autores ou
produtores que estean interesados en que
se proxecten os seus traballos deberán
enviar unha copia en soporte DVD, dunha duración que non exceda os 25 minutos, xunto cunha ficha técnica e imaxes
dixitais do cartaz e dun fotograma, á
A.C. Arela, Aptdo. de Correos 232, C.P.
36.400, O PORRIÑO, antes do 15 de marzo. O festival non ofrece premios en metálico, pero, no seu lugar, aprovéitase da

REXISTROS E HÁBITOS

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

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).

VIDA E MORTE
NO ANTIGO EXIPTO

VAIDEMAR

RONSEL DE ILUSIÓNS

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 até o
2 de abril.

GRANELL

Podemos visitar a mostra
Da arte faraónica ao faro
de Alexandría na Igrexa da
Universidade.
As salas do Museo Pedagóxico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960).

SETE OLLADAS
A UNHA REALIDADE

No Museo das Peregrinacións preséntanse sete coleccións de fotografías sobre outros tantos lugares de
peregrinación. Até este domingo 4 de marzo.
■ TEATRO

PRODUCCIONES OFF

COLECCIONISTA

Até o luns 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.

Esta compañía madrileña
representa El arquitecto y
el relojero, desde este xoves 1 até o domingo 4 na
sala Yago. No mesmo lugar
poderemos ollar, desde o
vindeiro xoves 8 e até o domingo 11, Feminino Plural, da man da compañía

súa relevancia mediática para establecer
un circuíto de proxección das curtas gañadoras por diferentes lugares da Galiza
e de fóra do país. Máis información en
www.festivaldecans.com.

TERAPIA URBANA

É un dos obradoiros organizados polo
CGAC (este en marzo: o mércores 7 de
16h a 19h; e o xoves 8 e venres 9 de 10h
a 14h e de 16h a 19) como actividade
previa á mostra que sobre Arquitectura
contemporánea na Galiza terá lugar en
xuño-setembro. Neste taller, dirixido
polo Grupo Ecosistemaurbano e coordenado por Virginia Villar, traballarase de
xeito interdisciplinar a partir dun exercicio de investigación na área de Santiago de Compostela e vilas satélites, onde
se detecten lugares danados urbanisticamente, infrautilizados ou con posibilidades de potenciación. Dirixido a profesionais, investigadores, e estudantes de
arquitectura, historia da arte, belas artes,
xeografía, deseño, socioloxia, como tamén a ambientalistas, ecoloxistas e persoas interesadas polo espazo público, as
solicitudes pódense presentar, até o venres 2 de marzo, por fax, correo electrónico ou na recepción do CGAC indicando nome, telf. e enderezo postal ou electrónico; entre as solicitudes recibidas farase a escolma dos 20 participantes. O
prezo da matrícula é de 20 euros (15 para os Amigos do CGAC) e para formalizala hai que recoller a folla de pagamento na recepción do CGAC en SANTIAGO.
Máis información en www.cgac.org.

O BARCO DE VAPOR

A Fundación SM organiza unha nova
edición deste premio de literatura infantil, coa finalidade de promover entre as
crianzas o gusto pola lectura e transmi-

CONSELLARÍA
DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA
Establécense e regúlanse as subvencións para a realización de actividades informativas destinadas
ás colectividades de emigrantes
galegos no exterior. Poderán subvencionarse as actividades de produción e realización de programas
radiofónicos ou televisivos dirixi-

A análise sensorial, a vide (morfoloxía,
cultivo, variedades...), a elaboración dos
viños, a xeografía vitivinícola e o servizo do viño son os contidos básicos que
se abordarán neste curso que se vai celebrar en catro sesións de tres horas cada
unha, os martes 6, 13, 20 e 27 de marzo
no C.S. Caixanova de VIGO, de 17h30 a
20h30. Os interesados en asistir, desde
persoal de hostalaría até afeccionados ao
viño que queiran iniciarse na súa degustación, deberán formalizar a matrícula
en calquera sucursal da entidade.

O sábado 3 ás 20h30 e o domingo 4 ás 18h teremos no
Salón Teatro a Lagarta Lagarta con esta obra –traducida e adaptada por Candido Pazó do orixinal Le Ultime Lune de Furio Bordon–
e dirixida por Xulio Lago.

VACUO
O Centro Coreográfico
Galego chega coa súa primeira produción, dirixida
por Maruxa Salas, este
venres 2 ás 21h30 á Área
Panorámica.

Vigo
■ CINEMA

O GATOPARDO

Esta fita poderérmola ver
este xoves 1 ás 20h na Fundación Caixa Galicia.

ISABEL BRIONES GALÁN
A Casa da Xuventude acolle, desde este venres 2 até
o xoves 15, a mostra de
Orixinais e ilustracións de
Banda Deseñada.

A Fundación Barrié promove estas
axudas dirixidas a entidades privadas,
sociais e sen ánimo de lucro que desenvolvan programas na Galiza dirixidos aos colectivos de inmigrantes e
emigrantes retornados con dificultades
de integración social. O prazo de solicitude remata o 30 de marzo. Máis información en www.fbarrie.org.♦

DEBUXANDO

AURICHU PEREIRA
Podemos disfrutar da súa
pintura no Club Financieiro até o venres 9.

ñas e Alejandra Corral
pódense ollar na galería
María Prego até o venres 9
de marzo.

Podemos visitar esta colectiva de sete artistas até este
sábado 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.

GRAVADO CAIXANOVA

ENTRE FRONTEIRAS

PAPERBACK

Até o 25 de marzo o Centro
Cultural da entidade acolle
a IX edición desta recoñecida Bienal Internacional.

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 até o 18 de marzo.

WONDERLAND 2
Os traballos de María Vi-

Composta por 55 paneis
nos que se mostran imaxes
do litoral galego, invita á
reflexión sobre o desenvolvimento urbanístico e a ordenación do territorio. Na
sala 3 do C. Social Caixanova até o 18 de marzo.

AXUDAS A INICIATIVAS SOCIAIS

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

Os máis cativos poderán gozar o domingo 4 ás 12h30 na
sala Yago coa peza de títeres
de luva e variñas da compañía galega Cachirulo.

■ DANZA

Poden participar todos aqueles traballos
de investigación que teñan como obxecto de estudo Melide e a súa comarca,
tanto de carácter científico como histórico, arquitectónico, filolóxico ou etnográfico. As obras orixinais e inéditas,
non premiadas con anterioridade e escritas en lingua galega, presentaranse por
quintuplicado, en folio DIN A4, mecanografadas a duplo espazo por unha soa
cara. Enviaranse debidamente encadernadas ou grampadas, dentro dun sobre
baixo plica e sen remite, co título, lema
e dados do autor á Secretaría Xeral do
Concello de MELIDE, Praza do Convento 5, 15800. O premio consistirá na publicación coidada da obra e a súa difusión. Ademáis tamén se convoca o VII
Certame de narración Terra de Melide
no que poden participar todos aqueles
autores que o desexen cunha única obra
narrativa (novela ou relato) de temática
libre, escrita en galego, e cunha extensión mínima de arredor de sesenta páxinas. Os traballos deberán reunir os mesmos requisitos de presentación que os da
convocatoria anterior. O Concello establece un premio de 6.000 euros e garante a publicación da obra gañadora por
Edicións Xerais. O prazo de presentación dos traballos para ambos certames
remata o 15 marzo.

LEAVE ME ALONE

PINOCHIO

Tui

IV CERTAME TERRA DE MELIDE

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.

AS ÚLTIMAS LÚAS

BORDES DO MAR.
1.720 KM DE LITORAL
dos á Galiza exterior así como as
relacionadas co xornalismo dixital.
Poderán solicitar as axudas as persoas físicas e xurídicas, nacionais
ou estranxeiras, que sexan titulares
de medios de comunicación social
en que non sexa maioritaria a participación dunha ou diversas administracións públicas. As solicitudes
deberán presentarse antes do 1 de
abril de 2007. A información completa da orde pode consultarse no
DOG de 19 de febreiro de 2007.♦

CATA DE VIÑOS

Volován Teatro. Entradas
e horarios en www.salayago.com.

■ EXPOSICIÓNS

D.O.G.

ta, con calidade, uns valores humanos,
sociais, culturais ou relixiosos que axuden a contruir un mundo máis digno.
Poderán participar todos aqueles escritores que o desexen, calquera que sexa a
súa nacionalidade ou procedencia, sempre que as obras que presenten se axusten ao concepto comunmente aceptado
de novela, estean escritas orixinalmente
en galego, sexan orixinais, inéditas e
non fosen premiadas en ningún outro
concurso, nin correspondan a autores falecidos con anterioridade ao anuncio
desta convocatoria. A extensión das
obras será como mínimo de 50 páxinas,
tamaño DIN A4, mecanografadas a duplo espazo por unha soa cara, debéndose enviar tres orixinais impresos, encadernados ou cosidos e unha versión en
soporte informático (disquete ou cd),
asinados con pseudónimo, xunto cun sobre pechado cos dados persoais do autor,
a Ediciones SM, c/ Impresores 15, Urbanización Prado del Espino - 28660 de
Boadilla del Monte, en MADRID, antes
do 15 de maio. A organización establece
un único premio dotado con 10.000 euros, e a edición da obra. Máis información en www.fundacion-sm.com.

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

O MARCO acolle, até o
domingo 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

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

SÉCULO XX
A Casa das Artes amosa ao
público as obras da colec-

Os
magníficos
debuxos
de Miguel
Anxo
Prado, que
serviron de
base para a
película De
profundis,
poden
ollarse na
sede da
Fundación
Caixa
Galicia de
SANTIAGO.

Os
guitarristas
brasileiros
Sérgio e
Odair Assad
tocan o
martes 6
no C.C.
Caixanova
de VIGO.

INÉDITOS DE LAXEIRO

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

6PM
O dúo formado por Raul
Mon e Iván Oubiña toca este venres 2 na Iguana Club,
xunto con Russian Red. O
sábado 3 teremos na mesma
sala o rock das bandas Kalahari e Olvídalo Jack.

SINSAL INVERNO

O sábado 3 ás 20h chega ao
MARCO unha nova estación
deste festival, co concerto de
Baby Dee e Little Annie.

SETE SAIAS

Este dúo, xurdido do Conservatorio de Música Tradicional da Escola de Artes de
Vigo, está formado por
Marta Quintana e Clara
Pino e dá un concerto de
presentación do seu disco
debut este sábado 3 ás 22h30
no Sete Mares. As súas arpas
e voces estarán acompañadas por Rodrigo Romaní,
Xosé M. Budiño, Xosé Lid
e Fernando Abreu.

Teatro Buratini. Prezo
único 10 euros.

ASASINATO
EN MANHATTAN

O director Francisco Vidal
presenta, o vindeiro xoves 8
ás 20h30 e o venres 9 ás
22h30 no C.C. Caixanova, a
adaptación teatral, realizada
por José Luis Martín, do
Misterioso asasinato en
Manhattan, de Woody
Allen, con Enrique San
Francisco, Beatriz Santana, María Jesús Hoyos,
Mario Martín, Raúl Cimas
e Cristina Solá no reparto.

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
■ MÚSICA

DIE SINGPHONIKER
Este venres 2 poderemos
escoitar ás 21h no Auditorio
Municipal á Real Filharmonía de Galicia, dirixida
por Antoni Ros Marbà,
coa colaboración do concertino James Dahlgren.

Viveiro
iveiro
A Rede

■ MÚSICA

LEILÍA
Comeza a súa participación
nos circuítos 4x4 con esta actuación no teatro Pastor Díaz
ás 20h30 deste sábado 3.

Alcobendas
■ MÚSICA

OBSERVATORIO
AUDIOVISUAL GALEGO
www.observatorioaudiovisual.org
Páxina electrónica do Observatorio Audiovisual Galego, que inclúe unha presentación, estatísticas do sector, das audiencias e do mercado, listas de producións, información para as empresas, ligazóns, eventos e centro de documentación, ademais de noticias.♦

LORENA C

A Sala A! acolle este concerto de electro-pop o sábado 3 no que tamén estará
Oblique. O domingo 4 a
partir das 21h teremos no
mesmo lugar a Riki López.

ALBERTO CONDE TRÍO
Este sábado 3 ás 20h30 no
CC Caixanova, esta formación (Alberto Conde, piano; Baldo Martínez, contrabaixo; e Nirankar Khalsa, batería-percusión) presenta o seu novo traballo
discográfico Andaina. Desta volta estarán acompañados pola voz de Maite Dono e a guitarra flamenca de
Cuchús Pimentel.

DÚO ASSAD

Os irmáns brasileiros Sergio
e Odair Assad, virtuosos da
guitarra clásica, van dar un
concerto o martes 6 ás
20h30 no C.C. Caixanova.
■ TEATRO

AU MENTS

Esta compañía representa a
peza Tales of the Body do
venres 2 ao domingo 4 no
teatro Ensalle.

TIC TAC,
SONS DUNHA NAVE

Para todos os nenos e nenas
este domingo ás 12h no teatro Arte Livre (Vázquez
Varela 19) representado por

XUNTANZA
Esta asociación organiza a
X Romaría do Polbo e o
Mexillón que se celebra na
Plaza de la Artesanía deste
concello madrileño, desde
este xoves 1 até o domingo
4, onde se poderán degustar
produtos galegos típicos,
ademais das actuacións dos
grupos de baile e gaitas da
agrupación. O horario será
de 12h a 16h e de 18h30 a
24h o venres 2 e sábado 3;
e de 12h a 16h e de 18h30 a
22h o domingo 4.

Madrid

Anuncios de balde
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto; véndese piso
en Porto do Cabo, no concello de Valdoviño; e tamén unha mesa de comedor
de castiñeiro. Chamar ao 676 727 518.
■ 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.
■ Alugo apartamento amoblado no
Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2:
tres cuartos, cociña, sala ampla, terraza
de 10 m2, garaxe e trasteiro por 500 .
Telf. 609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Xa está na rúa o nº 2 do boletín Galiza-Israel. Se queres recibir un exemplar en pdf ou en papel, de balde, envía
un correo a galiza_israel@yahoo.es
■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota), a carón da praia, con vistas a Fisterra,
completamente equipado, para catro persoas, en Semana Santa por 275 . Dispoñíbel todo o ano. Telf. 981 761 144.
■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumado-

res absterse. 150 euros máis gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.

Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986 320 837.

■ 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

■ 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.♦

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

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

Non vos riades que o conto é triste

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.
■ TEATRO

MATARILE

A compañía compostelana
representa, o vindeiro sábado 10 no Real Coliseo Carlos III do Escorial, Historia
Natural (eloxio do entusiasmo), espectáculo de
gran formato que, ademais
de teatro, xunta danza e
música en directo; con textos de Ana Vallés, citas de
Peter Handke, composicións orixinais de Benjamín Otero e o espazo e iluminación deseñado por
Baltasar Patiño.

Porto
Porto
ANOS 80
A Fundação Serralves acolle, até o 25 de marzo, a
mostra Uma tipología, pro-

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

xecto ambicioso que presenta unha perspectiva espécifica sobre a arte deste
período.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

Nº 1.258 ● Ano XXX ●
Do 1 ao 7 de marzo do 2007

ción de arte galega pertencentes ao museo municipal
Quiñones de León.

Poucos músicos se atrevían a utilizar gafas fóra daquelas de sol, que hai moito ye-ye de noite e de día.
Se acaso algún melódico e cursi vocalista italiano, a monxa Irmá Sorriso ou aquel Michel hispano supervendas na Rusia de Breznev. Agora semella que para ser cantante ou presentador de televisión-nicho, de
público urbano, precísase ser cal modelo dunha óptica dos anos sesenta (do século pasado. Claro).♦

A Real
Filharmonía
de Galicia
dá un
concerto
este venres
2 en
VILAGARCÍA.

A

un home que vai polo
Cantón dinlle que algúns maxistrados da
Coruña empregan mal o topónimo da cidade. Cando alguén lles fai notar iso, eles
din que é un erro. Mais, o

erro repítese e mesmo aparece nos propios selos fedatarios. Para colmo, quen se
queixe polas restricións ao
uso do galego pode ser demandado polo propio xuíz. O
home coida que un maxistra-

do non só administra a lei, senón que ademais debe ser un
exemplo para a cidade. Entón
pasa por diante do escaparate
da libraría Arenas e ve un libro: Kafka na beiramar do
xaponés Murakami.♦
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Xaquín Dosil
‘Non todos os árbitros son do Real Madrid’
H. VIXANDE
Xunto con Xacinto GonzálezOya, vén de publicar “La psicología del árbitro de fútbol”
(Toxosoutos). Trátase de Xaquín Dosil, que ademais é
profesor de psicoloxía do deporte na Universidade de Vigo.
Non era mellor escribir un libro
sobre a psicoloxía do xuíz de liña? Dígoo por Rafa Guerrero.
Ese merece unha enciclopedia.
É unha posibilidade, pero tomamos como referencia todo o
colectivo arbitral e non nos esquecemos dos xuíces de liña.
Moitos dos exemplos que trata o
libro falan deles.
Psicoloxía do árbitro de fútbol. Resúmolla eu: como ser do
Real Madrid sen que se note.
Ten toda a razón. Tamén a
maioría dos afeccionados son do
Real Madrid ou do Barcelona,
cando aquí temos equipos de primeira categoría como o Celta, o
Deportivo ou o Pontevedra, no
que teño a sorte de traballar.
Afortunadamente iso está a cambiar e cada vez búscase menos
fóra de Galiza o que temos aquí.
En todo caso, para ser árbitro hai que ter dotes de protagonismo.
Máis que iso, paixón polo deporte. A xente escolle esta actividade porque lle gusta o fútbol e
non pode practicalo pero quere
seguir relacionado con el.
Non será por diñeiro?
Nas categorías baixas cobran
moi pouco. A cantidade sube segundo se achegan ao fútbol profesional, pero a maioría non está
por diñeiro, senón por motivos
intrínsecos, persoais, non de protagonismo.
Algúns fanse famosos, como Pierluigi Collina.
Hai de todo pero a virtude dun

PA C O VILABARR O S

bo árbitro é que pase desapercibido, que non sexa famoso polas
súas actuacións. Os mellores son
aqueles dos que non se fala.
Trata de mellorar o rendemento e o benestar dos árbitros.
Que pretende, que piten dous
partidos ao mesmo tempo?
O que buscamos é facer unha
contribución na preparación dos
árbitros e no seu estado mental.
Que o colexiado saque beneficio
das súas habilidades psicolóxicas.
Refírese a saber distinguir
entre penalti e piscinazo?
Iso é a conclusión, a toma de
decisións, que sexan correctas.
Se o árbitro non está ben situado
e non está concentrado, é difícil
que poda percibir se é penalti ou
non o é. A lectura do noso libro
penso que pode axudar.
Respecto ao benestar, a
maioría dos lectores preferi-

ría torturalos un pouco.
A verdade é que unha boa actuación só é posíbel con bos coñecementos técnicos, tácticos e psicolóxicos. E cunha boa actuación a
súa integridade estaría asegurada.
Non sería posíbel aplicar a
máxima: menos psicoloxía e
máis moviola?
Depende de cada un, pero
penso que se nos concentramos
nos aspectos deportivos e nas capacidades dos árbitros, penso que
non teríamos que estar durante
unha semana a falar da moviola.
Parece que algo non funciona. Antes estaba o árbitro auxiliado por dous xuíces de liña.
Agora hai un cuarto colexiado,
pero erros, os mesmos.
A arbitraxe evoluciona e incorpora as novas tecnoloxías, como a
posibilidade de comunicarse co
cuarto árbitro, pero iso non elimi-

na os erros. É unha cuestión de autocontrol. O regulamento coñéceno todos os árbitros, pero sen autocontrol non pode aplicarse ben.
Os do meu equipo a quen
máis temen é aos árbitros moi
motivados.
Se unha persoa prepara a súa
actuación, fará mellor o seu traballo. Un árbitro ten que estudar
os dous equipos para colocarse
mellor no seguimento do xogo.
Estar motivado é importante pero hai outras variábeis como o
control da activación, o que chamamos estar nervioso, que afecta moito. Outra é a concentración, que pode facer que se perdan xogadas importantes. Outra
é autoconfianza, que se diminúe
por un erro é motivo de novas
actuacións negativas. Hai un
conglomerado de variábeis que
hai que ter en conta.♦

O movemento libertario en Galiza
(1936-1976)
Dionísio Pereira - Eliseo Fernández
A Confederación Regional Galaica da CNT atopábase no verán de 1936 nun momento de franca expansión,
cun forte crecemento da afiliación en todos os sectores produtivos e a aparición de novos sindicatos na maior parte
do territorio galego. A pesar dos problemas aparellados pola represión do movemento en outubro de 1934,
a oganización anarcosindicalista medraba nas cidades e nas vilas, mentres os sindicatos vencellados á Federación

Regional de Industria Pesquera estendían a súa organización pola maioría dos portos da costa galega.

A

N O S A

T E R R A

Viaxe
XOSÉ A. GACIÑO

N

avegantes no mesmo barco, compañeiros dunha maneira especial, “patriotas
transitorios duma mesma
pátria incerta”, na expresión de Fernando Pessoa
(baixo a forma de Álvaro
de Campos) na súa esgotadora Oda marítima. Recordo de tempos compartidos en escuridades comúns con sensibilidades e
ilusións parellas, aínda que
agora nos parezan actitudes románticas e inxenuas.
A metáfora dos compañeiros de viaxe –tantas veces utilizada por algúns como referencia a complicidades aberrantes– axústase
ás circunstancias nas que
se tiña que desenvolver unha actividade de resistencia
que aspiraba a sumar efectivos con diferentes graos
de compromiso e participación, mesmo con diferentes obxectivos finais.
Parece que rematou a
metafórica viaxe, polo menos unha etapa importante,
aínda que coa chegada a un
destino que non todos comparten ou que decepciona a
moitos. Xa nos advertía
Constantin Kavafis que
non esperásemos que Ítaca
nos enriquecese: o regalo
era precisamente a viaxe e
“canto gañaras no camiño”.
Quizais o que lles pasou a
algúns decepcionados é
que non se volveron ricos
en saber e en vida, como
vaticinaba o poeta grego
(nacido en Alexandría) aos
que emprenderan a viaxe
con pensamento alto e
emoción limpa. Sempre
haberá, de todas as maneiras, quen pense que aínda
non chegou á meta. En realidade, cada un ten a súa
propia Ítaca, mesmo algunha á que non se poida chegar nunca.
Pero algúns compañeiros desa viaxe, rematada
ou non, na que cadaquén
aproveitou o que soubo ou
quixo, quizais só o que puido, xa non seguen a compartir a experiencia. Precisamente o recordo dun deles, José Afonso, desaparecido hai 20 anos, un 23 de
febreiro (data maldita, por
esa morte e por certo entroido golpista de patética
lembranza), motiva esta
evocación viaxeira e navegante de escuridades compartidas e compañeiros
perdidos no arbitrario labirinto universal de vida e
morte que nos serve de hábitat. Evoco a memoria de
Zeca Afonso, pero evoco
tamén a memoria de tanta
xente coa que compartimos loitas, amizade, traballo, esperanzas... e xa non
están aquí para seguir intercambiando dúbidas e facer balance dos resultados
da travesía. Saudade dunha
inmortalidade imposíbel,
na que non poderemos volver xuntármonos.♦

