Fene
tampouco
poderá construír
barcos
de guerra

FUNDADO EN 1907

(Páx. 17)

1,75 euros

Considera que só é valido no ámbito rural

Carme Adán

O goberno central tenta
invalidar o dereito civil galego
ao non deixalo desenvolver

‘Os que uniforman
son os colexios
privados,
non as
Galescolas’

(Páx. 7)

Cacharro, Chantada e o canon eléctrico

O último exemplo caciquil
das deputacións
(Páx. 10)

A LOITA POR UNHA “VIVENDA DIGNA” ESTÁ A SER UNHA RECLAMACIÓN
de moitos cidadáns desde hai anos. Cada paso as vivendas son máis
caras, máis pequenas e peor deseñadas. Pola contra, os construtores
gañan obra a obra máis diñeiro (a media do sector supera o 200 por
cento) até o punto de que son capaces de mercar outros sectores estratéxicos para cando remate este boom do ladrillo. Os bancos publicitan sen rubor, mes a mes, como aumentan os seus beneficios,
en parte grazas a unhas hipotecas que xa son, en moitos casos, de
por vida. Ante esta situación, a Consellaría de Vivenda e Solo está
preparando un decreto, denominado Norma de Habitabilidade, para conseguir que as novas vivendas se constrúan cunha calidade, un
espazo e unha luz até agora descoñecidas. Os pisos non poderán ser
inferiores de 40 metros, elimínase a figura do estudo, só un cuarto
poderá ser interior, auméntase o tamaño do patio de luces, terán que
ter un tendal independente e as rúas non poderán ser máis estreitas
de 18 metros, o que suporá, entre outros logros, atenuar o ruído. Esta norma racha con toda a política de vivenda anterior, incluída a
que se está a levar no Estado, polo que, xa que logo, atoparase con
moitos atrancos no seu percorrido e co intento de paralizala por parte de intereses privados e dalgúns políticos concomitantes. Pero é,
sen dúbida, o claro expoñente dunha política de cambio real. Unha
política que demandan os cidadáns.♦
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TEATRO GALEGO COMPLETO
Álvaro Cunqueiro

Entrevista con Rosa Cedrón

(Páx. 33)

(Páx. 9)

DON HAMLET E OUTRAS PEZAS

Por primera ve z reúnese nun solo volume
tod a a produción te atral en g alego de
Álvaro Cunqueiro. Desde a pe z a Rúa
2 6, publica d a en 1 9 3 2, ao Don
H a mlet, cume d a escritura cunqueirá .
A expresión dramática sob ard a o te atro
tra dicional, desafía a convención, e fai
d a imaxinación, do soño e do mito,
unha proposta lúdica que atravesa tod a
a obra literaria do escritor mindoniense.

Pepe Carreiro
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1.800 voces e trece apéndices rescatan a pegada que as galegas
deixaron na historia

Intelectuais, deportistas, sindicalistas e
traballadoras reúnense por vez primeira
nun dicionario
M. Barros

Co gallo da celebración do Día Internacional da Muller presentouse en Compostela unha obra pioneira na bibliografía de todo
o Estado, o Dicionario de Mulleres Galegas (Edicións A Nosa Terra). Pioneira, en primeiro lugar, por abarcar toda a cronoloxía dun país pero tamén porque a súa autora, Aurora Marco, racha a invisibilidade social de moitos oficios de mulleres nunca
presentes nos rexistros cultos. Dende as soldadeiras dos versos de escarnio de Pero da Ponte e as menciñeiras queimadas na
fogueira da Santa Inquisición até poetas, actrices, oleiras, plusmarquistas ou guerrilleiras, a obra recolle máis de 1.800 voces
e trece apéndices con centos de nomes, conformando un catálogo globalizador que abre as portas a investigacións futuras.
Unha das figuras máis destacadas
da música galega vocal, a soprano
Esperanza Abad, abre unha das
obras máis ambiciosas de Aurora
Marco, o Dicionario de Mulleres
Galegas. A soprano, nacida en
1941, é a primeira das 1.800 voces que conforman esta publicación que rescata do esquecemento
a toda unha serie de mulleres protagonistas que a historia deixou
sen o recoñecemento merecido.
A autora leva máis de vinte
anos traballando e investigando
en bibliotecas, arquivos e hemerotecas na procura de sinais do
traballo das mulleres, un labor
que se traduciu en 1993 na publicación de As precursoras. Achegas para o estudo da escrita feminina (Galiza 1850-1936), e no
2000 no libro Mulleres e educación en Galiza. Vidas de mestras,
así como nunha moreas de artigos en revistas de pensamento
feminista e actas de encontros
científicos. Pero o Dicionario de
mulleres, froito do baleirado de
centos de libros e miles de artigos, vai máis alá do ámbito da
escrita e da educación, que centrou os libros anteriores.
Escritoras, pintoras, actrices
que despuntaron na emigración
alén do Atlántico, investigadoras
da altura das irmás Fernández de
la Vega Lombán, e mesmo mulleres que no Medievo xa se dedicaban ao comercio marítimo, como
María Figueroa, son algunhas das
profesionais referenciadas no di-

cionario. Pero a autora bota luz
ademais sobre oficios que nunca
foron recollidos en rexistros cultos. Así, parteiras, deportistas, redeiras, menciñeiras ou soldadeiras
son rescatadas do esquecemento
ao que se viron sometidas. “Non
digamos xa as que tiveron relevancia na guerra do 36 e na posguerra” sinala a autora, un colectivo
numeroso se ás sindicalistas e ás
militantes de partidos se lle suman
guerrilleiras e enlaces. Todas elas
“estaban ausentes por esa tradición secular que excluíu as mulleres da historia” a pesar de que “fixeron contribucións á sociedade,
en diferentes ámbitos, exercendo o
seu traballo, tan importante como
o de moitos homes que si figuran
en enciclopedias e historias da literatura ou das artes”.
Por este afán totalizador e
por abarcar toda a cronoloxía
dun país até 1975, a obra é pioneira na bibliografía do Estado
Español.

O dicionario abrangue dende os
datos máis antigos que se coñecen sobre as mulleres, tanto galegas ou de ascendencia galega,
como as que tiveron proxección
aquí, até 1975, unha data que
Aurora Marco considera un punto de partida para a historia das
mulleres, porque a partir del “comezaron a revisarse cuestións relacionadas coa situación e derei-
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tos do colectivo feminino”. Iso
explica que non figuren galegas
coñecidas na actualidade que
destacaron a partir do 1975 a pesar de iniciar as súas traxectorias
con anterioridade.
Ademais das 1800 mulleres
que teñen entrada de seu, o dicionario presenta un segundo nivel
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con trece apéndices no que se recollen os mínimos sinais que chegaron de diversos colectivos femininos presentes en diferentes ámbitos. Deste xeito a autora presenta trece relacións de nomes de muller que formaron parte das xuntas
directivas de sindicatos, que participaron en congresos, colaboraron

López Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús
Piñeiro, Manuel Vilar, Lupe Gómez,
Xavier Seoane, Adolfo Boado, Xosé
Freire, Marcos Valcárcel, Rodolfo
Dacuña, Xesús González Gómez,
Gonzalo Vilas, Franck Meyer, Heitor
Mera Herbello, Xosé M. Buxán Bran,
Marta Dacosta, Xosé Valiñas, Damián
Villalaín, Xerardo Pardo de Vera, José
Viale Moutinho.
FIN

DE S EMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela,
Francisco A. Vidal, Rudesindo Soutelo,
Irmandade dos Vinhos, Xosé Miranda.

LECER:

Xesús Vaamonde Cid.

O dicionario tamén é síntoma, a
pesar da súa amplitude, da dificultade para sacar á luz as biografías completas e as fotografías de cada unha das protagonistas. Na maioría dos casos só
se dispón de datos fragmentarios
e de anotacións recollidos en diversas obra e na prensa da época.
“Cumpría desvelar o legado das
galegas –comenta a autora-, rescatar a herdanza cultural que foron quen de crear nos pasados
séculos, co obxectivo de reivindicar o seu peso histórico e dotar
de instrumentos metodolóxicos a
área de Estudos sobre as Mulleres en Galiza”.
Estruturado de xeito xerárquico, segundo a produción, traxectoria e relevancia, do dicionario destaca tamén o apartado
gráfico que permite coñecer o
rostro de moitas das mulleres
reunidas.♦

Ú LTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.
Fotografía:

Xosé Marra.
Ilustración:

Redacción e Administración:

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo
Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com
Xefa de Administración:

Blanca Costas

986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com
ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

E

PUBLICIDADE:

986 433 830*
Imprenta:

E.C. C-3 1958.

Subscricións:

Depósito Legal:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

ISSN:

C-963-1977 .

0213-3105.

As primeiras
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A través das páxinas do diciona- tración dun banco. Este cargo
rio pódese facer un percorrido ocupouno Carmela Arias y Dípola achega pioneira que fixeron az de Rábago, condesa de Fecentos de mulleres en eidos re- nosa, cando despois da morte
servados case en exclusiva para de Pedro Barrié, propúxose
os homes, como foi durante moi- continuar o seu legado.
O arriscado traballo dos perto tempo o deporte de elite, a investigación científica, a univer- cebeiros tamén foi exercido por
mulleres, unha
sidade, a política
das primeiras chaou a dirección de
mábase Herminia
grandes empren 1842,
Blanco Mouzo.
sas. Neste sentiAurora Mardo, cómpre destacon
roupas
co recolle adecar o papel de
mais a biografía
Ángeles Álvarez masculinas
de Juana Díaz
Gómez, a primeiFerres, “a prira xogadora de a pensadora e
meira muller na
fútbol en Cuba,
historia da masoou o de Mª Ánge- feminista
les Alvariño de Concepción Arenal nería, cando menos na galega,
Leira, a primeira
considerada
muller que serviu entrou nas clases
igual que os hocomo científica
de
Dereito
da
mes da loxia”,
nun buque de insegundo Alberto
vestigación britáValín Fernández
nico. En 1842, Universidade
así como a de
con roupas mas- Central como
Cuca Díaz Granculinas e paso firde, das primeiras
me a penalista, ouvinte. Foi a
en sacar carné de
socióloga, pensaconducir.
En
dora, escritora e primeira muller
1934 percorría as
feminista Con- en pisar os
rúas da Coruña
cepción Arenal
co seu Citroën.
entrou como ou- claustros
No referido
vinte nas clases
universitarios”
ao terreo polítide Dereito da
co, a mestra de
Universidade
Rois Florinda JaCentral, converténdose así na primeira muller mardo y Crismán pasou a histoque pisou os claustros universi- ria por ser unha das primeiras
tarios. Máis tarde, na década de mulleres do Estado que ocupou
1910, sería dúas irmáns, as unha concellaría na súa vila naFernández de la Vega, as que tal, cargo que desenvolvería de
insuflarían coa súa presenza o agosto de 1924 até xaneiro do
ambiente universitario domi- 1928, así como María Lobeira
nado por homes. Foron as pri- (século XV) por ser a primeira
meiras en cursar Medicina, ca- Alcaldesa Maior de San Cristórreira que finalizaron con expe- bal da Habana, que levaba aparellado o cargo de Xuíza de Pridiente brillante.
Houbo que esperar a déca- meira Instancia e atribucións de
da dos setenta para ver a unha carácter gobernamental, admimuller no consello de adminis- nistrativo e económico.♦

‘E

Mulleres na guerra
Aurora Marco dá entrada tamén no seu dicionario ás mulleres que participaron na loita contra o golpe de estado do 36, xa fora como guerrilleiras, enlaces, sindicalistas ou membros de partidos políticos.
Consuelo Alba Digón, Rosa Alves, Claudina Clavo Álvarez, Josefa
Escourido e Antonia Rodríguez López forman parte dese colectivo
anónimo e silenciado durante décadas. A autora rescata tamén a María ‘La Gallega’, militante comunista e activista sindical que actuou de
enlace antes de exiliarse en Cuba, onde colaborou co movemento 26
de xullo de Fidel Castro así como a Josefa Abeledo, que colaborou coa
guerrilla e se integrou na IV Agrupación do Exército Guerrilleiro.
Amplo espazo lle dedica a autora a Enriqueta Otero. En 1937 esta luguesa incorporouse como miliciana de cultura á defensa de Madrid, destinada na Serra de Guadarrama, integrándose na Primeira Brigada Móvil
de Choque da 46 División. Alí abriu hospitais escola, encargouse da formación dos soldados na liña de batalla, creou fogares para os soldados e
chegou á graduación de comandante. Escapou a Lugo, onde organizou
unha estrutura política comunista, artellou o movemento guerrilleiro e
entrou a formar parte en 1944 do comité Provincial do PCE de Lugo.
O dicionario inclúe ademais un apéndice cos nomes e algún dato
biográfico de mulleres falecidas en cárceres, represaliadas, fusiladas
e inhabilitadas neste período negro da nosa historia.♦

Das nobres ás investigadoras
De xeito xerarquizado van aparecendo ao longo do dicionario
mulleres que xa contan de seu
cun oco na historia, dende nobres como Inés de Castro, que
foi raíña despois de morta, ou
Arxilona, a fundadora do mosteiro de Celanova en 1093, até
escritoras como Rosalía de Castro, Felicia Concha Castroviejo,

Filomena Dato ou María del
Carmen Kruckenberg, actrices
da altura de María Casares, deportista como Natacha Astray,
Maribel Gómez Frutos, María
Luísa García Pena ou investigadoras como Tarsy Carballas
Fernández, Isabel Martínez
Barbeito y Morás ou Mary Cruz
Mato Iglesias.♦

Actrices, tradutoras e
activistas alén do Atlántico
Nomes como Maruxa Boga, Delia
Garcés, Lita Soriano, Maruxa Villanueva, Lolita Torres, Mercha
Ortiz, Josefa Goldar, Prudencia
Grifell ou Aurora Pita poden resultar na actualidade descoñecidos
para moitos. Non embargante, na
outra beira do Atlántico estas galegas deixaron unha fonda pegada
na cinematografía, no teatro, na literatura e na actividade cultural
que se desenvolveu no século pasado. Aurora Marco recolle o testemuño de moitas delas, como é o
caso de Maruxa Calvo Valdés,
emigrada a Cuba en 1949. Sobre
todo na Habana, pero tamén en
México esta coruñesa desenvolveu
a súa carreira artística, como cantante e como actriz dramática. Traballou en moitas telenovelas na televisión, e nos anos trinta presentou un programa semanal. No cine
participou en filmes cubanos e en
España rodou con Sara Montiel.

O dicionario tamén destaca a
traxectoria de Delia Garcés, que
sorprendeu a escena arxentina coa
súa interpretación. Nacida en Buenos Aires de pais galegos, brillou
no cinema arxentino entre as décadas de 1940 e 1950. Debutou con
¡Segundos afuera! e interveu a partir dese momento en numerosos
filmes, dirixidos, a maior parte deles, polo seu home Alberto de Zavalía. Foi en México onde conseguiu o papel polo que é máis lembrada: Gloria, a muller do protagonista do filme El, de Luís Buñuel.
Unha década antes, ao redor
de 1930, outra galega deixaríase
ver na escena dramática Arxentina. Foi Josefa Goldar. Nese tempo, o dramaturgo, director e xornalista Leónidas Barletta fundou
o Teatro del Pueblo, no que a
Goldar participou activamente.
Outra das actrices galegas da
época dourada do cine arxentino

foi Zulema Borbón, protagonista
en 1948 do filme Dios se lo pague, dirixido por Amadori, que
logrou a primeira nominación arxentina para os Oscars.
Pero tamén quedou marca galega nos premios nacionais de literatura. A tradutora, escritora e
directora de teatro Amparo Alvajar López recibiu este galardón en
Buenos Aires. Nacida na Coruña,
Amparo Alvajar foi considerada a
mellor tradutora de Latinoamérica. En 1959 recibiuno Juana de
Ibarbourou, filla do emigrante galego Vicente Fernández e autora
de títulos como Raíz Salvaje, Chico Carlo ou Mensaje del escriba.
Pola súa banda, Anisia Miranda
converteuse nunha das voces literarias máis prestixiosas de Cuba e
nunha das pioneiras da literatura
infantil. Foi na Cuba de 1965 onde obtivo o Premio Nacional de
Literatura Infantil.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Raxoi molestouse
moito polo trato que
lle d á El País . Pois iso
non é na d a ,
comp ara do co que lle
d á a C O PE. Jiméne z
Losantos o mínimo
que lle ten chamando
é M ari C o m plejines e
non por iso pediu o
boicot p ara a ca de a
episcopal.

De todos os modos
é positivo que os do
PP se enfa den cando
lles chaman
franquistas. O que
sería grave é que lles
p arecese ben.

Din algúns que a
literatura g aleg a
pode estar escrita en
castelán, que cheg a
con que o tema seña
g alego. Teñen tod a a
ra zón, de feito a
Inma Lópe z Silva xa a
van meter na
literatura anglosaxoa
polo seu último libro:
N ew York, N ew York ,
aínd a que esteña
escrito en galego.

Abel C a b allero vén
de postularse p ara
presidir a Federación
Esp añola de
Municipios e iso que
polo de a gora só é
candid ato a alcalde e
todo o máis que pode
qued ar é de segundo.
Se ca dra tamén
aspira á emb aixa d a
do Vaticano.
Segundo a tese
tra dicional, a xente
non se preocup a pola

Compañeiro da alma, compañeiro
Na memoría de Xosé Manuel Freire
ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO
Que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
Miguel Hernández

Acabo de sabelo.
E non o creo.
Esta vez foi Moncho Pena quen me deu a
noticia.
E quedaron tantas palabras no aire…
Con todo o que nos quedaba por falar!
Xosé Manuel, compañeiro, amigo.
Os sons do silencio volven á miña mente.
As cadenciosas frases, versos máis ben,
de Paul Simon arrastránse polos meus oídos
e pousan con tristura no meu corazón.
É hora de lembrar.
E lembro tantas horas xuntos loitando
contra os elementos pero gozando da palabra
literaria, musical, biográfica que nos unía.
Lembro chegar cargado de discos e de libros de poemas para pasar unha hora falando
de música e poesía. Chegar cargado de ilusión á nosa querida Radio ECCA para facer
ese programa noso (que tanto nos uniu) desa
música e desa poesía que tanto amabamos.
Chegaba a ese último andar, “preto do
ceo” coma ti dicías, para falarmos e gozarmos coa música, cos poemas, pero tamén co
compromiso.
Lembro as duras xornadas do Prestige e
da guerra de Iraq. Lembro as nosas diatribas
contra os indocumentados, contra os señores
da guerra, contra todos aqueles que non movían un dedo para construír, contra os cínicos
que agochaban a súa maldade detrás dunha
garavata.
E alí, “preto do ceo”, chegaba eu para facer contigo “Os sons do silencio”.
Estabas ti, cos teus “Recunchos literarios” polos que tantas persoas pasaron. Estabas ti agardándome para comezar coa sintonía de Paul Simon, que tanto che gustaba. Ti
elixíchela e ti deches o título ao programa.
Canto gozamos con el!
E canto sufrimos cos micrófonos que non
funcionaban, cos aparatos que saltaban, cos
cascos polos que non se oía. Alí estabas ti
tras o cristal, falando, comentando e sostendo unha tecla para que non faiase nada.
E unha inmensa nómina de músicos desfilaba polas ondas, polas nosas ondas, Xosé
Manuel: Ella Fitzgerald metíanos no jazz e ía

Xosé Manuel Freire faleceu en Vigo o pasado 28
de marzo. Era profesor, tradutor e crítico literario
en A Nosa Terra, entre outros medios.

da man de Billie Holiday. Leonard Cohen
coa voz profunda, moumeaba palabras que
iamos saboreando amodo. Labordeta e Ismael Serrano, tan distantes en idade, falábannos
de vidas pasadas que non queriamos volver a
vivir no presente. John Lennon ou Cream tocaban “en vivo” para nós e os nosos “ouvintes”, coma ti dicías, dende escenarios míticos. Stan Getz transportábanos a lugares onde a samba se mestura co saxo, e Serrat, Chet
Baker, os Doors, Led Zeppelin, os Beatles,
Jethro Tull ou Janis Joplin facían presente a
súa música, que agromaba dende o máis profundo das súas fibras. Tantos músicos, amigo, compartían coa voz dos poetas minutos e
minutos de emocións.
Eramos unha illa, pero… que illa!
E Dylan, o noso querido Dylan. Cantos
programas lle dedicamos! Como interpretabamos as súas letras! Que maneira de introducir aos nosos “ouvintes” no que para nós
era auténtica poesía.
E Paco Ibáñez e Aute foron felices cando lles

enviei os programas especiais dedicados a eles.
Canto aprendimos xuntos!
Cada sábado era un asalto máis a un mundo que queriamos conquistar: o mundo das
ilusións, a vida dos sentimentos.
Teño tres caixas cheas de casetes cos nosos programas. Son un tesouro para min. Estiven tentado a escoitar algunha desas fitas
en canto souben que xa non estabas.
Non fun capaz.
Aí fican as nosas voces, os nosos latexos,
as nosas inxenuidades, a nosa música e a nosa poesía. Porque… mira que amabamos a
música e a poesía, Xosé Manuel!
E cada sábado, unha vez rematado o programa, unha aperta emocionada envolvía a
frase de afecto que se refería ao resultado do
mesmo.
Eramos críticos.
Eramos serios.
Eramos honestos coa audiencia.
E o sábado seguinte, volta a comezar todo o proceso. E así, un ano e outro e outro.
Había persoas que seguían os nosos sons
e os nosos silencios. Había fieis que anotaban frases, detalles, títulos e que se emocionaban cos poemas elixidos.
Ese era o noso obxectivo, á marxe do número.
Sempre diciamos que unha persoa emocionada compensaba o noso marabilloso esforzo.
Ollo as caixas coas fitas. Miro as datas e
volvo a rememorar unha morea de cousas.
Tiñamos pendentes tantos proxectos!
Tiñamos que ter falado de tantos temas!
Mais non pode ser xa.
Permíteme, amigo, que hoxe poña o Modern times de Bob Dylan e que te busque a
través das súas notas, a través das súas verbas, a través da súa voz.
Permíteme, Xosé Manuel, que unha vez
máis poña punto final a este derradeiro “sons
do silencio” dicindo a quen queira escoitar
que non esquezamos que as nosas tristuras,
os nosos problemas, o que non nos gusta e o
que si, os sorrisos de tantos seres humanos, e
a túa memoria infinita e inmortal, como sempre cantou o vello Bob, está soprando no
vento. Segue a soprar no vento.
E aí, meu amigo e compañeiro, seguiremos compartíndoo todo.♦

Cartas

Ameixeira e a
proporcionalidade
A Constitución do Estado español recoñece os dereitos de folga, manifestación, reunión e negociación colectiva como dereitos fundamentais. Por iso, son
dereitos de especial protección
que poden ser reclamados directamente perante a xustiza, e tan
só poden ser limitados en beneficio doutro dereito de igual valor
e segundo, entre outros, dun
principio moi sinxelo; o de proporcionalidade.
Segundo ese principio, a limitación dun dereito fundamental
só está xustificado cando sexa
imprescindíbel para garantir outro dereito de igual importancia.
Resulta triste que unha ordenanza municipal que prohibe a
acampada na Coruña sexa equiparada ao dereito fundamental de
reunión e manifestación recollido
no artigo 21 da CE, mais aínda

máis triste resulta que o delegado
do goberno se xustifique utilizando eses argumentos.♦
RENATO NÚÑEZ
(SANTIAGO)

Eleccións municipais
Aínda que sempre fun votar para a
alcaldía, este ano penso que me
vou abster. Na miña cidade hai catro partidos con opcións de conseguir concelleiros. A alcaldesa é tamén candidata de novo. Gobernou
de chiripa grazas á incompetencia
doutros que mandaban antes ca
ela e non fixo absolutamente nada. Só plantar flores nas rúas, facer peonís avenidas que ela mesma prometera manter para o tránsito rodado e pelexar coa Xunta
porque seixa lle boicotean un plan
para construír moitos rañaceos
nas zonas altas da cidade.
Tamén se presenta o que agora manda no porto. É un candidato cun pasado triste. Cando era
ministro asinou a construción da

autovía que une a cidade co resto do país cara ao leste. Unha
obra custosa e tan mal levada
que mata moita xente nos coches
e asasinou unha vila que antes
daba gusto mirar e que hoxe parece un campamento de refuxiados separado por un muro de asfalto tan repugnante como calquera dos que no mundo se levantaron para facer sufrir a poboación. O pasado dese home
non acaba aí. Foi candidato a
presidente da Xunta e deu pena.
Con el de cabeza de cartel, o seu
partido caeu o máis baixo que
puido caer. Agora pretende gobernar pero seguro que necesitará apoio doutro partido, un partido que non o traga (e con razón)
e que, se acaba por apoialo na alcaldía, ha ser comendo moitos
sapos, o que significa que traizoará os seus principios. E se o
candidato dese partido fose quen
tivese a oportunidade de encabezar tal coalición, pois igual porque as liñas políticas duns e dou-

tros están tan distanciadas que
non pegan nin con cola. Así que
só me quedaría un terceiro, que
xa foi alcalde e disque con moito
éxito. Tanto que puido vivir dos
negocios durante unha tempada
até que ficou sen cartos e tivo
que volver a chupar do bote público. Este cuarto en discordia é
rata vella e capta ben o ambiente
no que lles gusta vivir a moitos
dos meus veciños: os arribistas,
os vividores, os que queren aparentar señores cando aínda non
chegan nin a obreiros, os que
desfrutan con coche novo, reloxo
e o soño de teren chalé na praia.
Por aí lle chegan os votos pero o
meu non. De caloteiros está o
mundo cheo.
Así que vou ficar na casa para
non me sentir partícipe dese lamentábel espectáculo de ver a miña cidade outros catro anos nas
mans dun inútil, sexan cales sexan as siglas que o representen.♦
CARME FERNÁNDEZ
(VIGO)
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Galegos, só cando hai que votar
XESÚS GÓMEZ MIÑO

O autor reclama unha regulamentación do voto emigrante para que non se produzan desigualdades dependendo da orixe do emigrado e para evitar que a emigración poida ser utilizada como “bolsa de votos”.

A

actual mocidade galega está composta
por MSP (Mozos Sobradamente Preparados). Mais segue as vellas tradicións e ten que emigrar á procura dun traballo
cara a outras comunidades do Estado (Cataluña, Madrid, as Canarias…) ou á vella Europa
(Inglaterra, Bruxelas, Portugal…). Se están na
Comunidade Europea terán o mesmo tratamento electoral que o resto da cidadanía española pero como xa se sabe que estes MSP “pasan” de políticas electoralistas malia seren os
principais “beneficiarios” das políticas sociolaborais, non merecen trato diferenciado;
quen está vivindo fóra da Galiza pero dentro
do Estado español carece do dereito fundamental
gora está
ao voto nas elecde moda
cións autonómicas e municipais
prometerlles
porque non está
en ningún censo
postos
galego pero como tamén parede traballo
cen “pasar”, ninaos fillos e
guén amosa interese por recupenetos de
ralos para a nosa
sociedade futura. españois nados
Agora está de
no exterior
moda prometerlles postos de traballo aos fillos e porque disque
netos de españois
terán a
nados no exterior
porque disque te- nacionalidade, o
rán a nacionalidade, o que non se que non se di é
di é cando e como xa que farán cando e como”
falla profundas
reformas lexislativas para que o contido do Estatuto de Cidadáns no Exterior sexa aplicado con efectividade. (Cando nin siquera temos a garantía de
que o noso Dereito Civil sexa “constitucional”). ¿Ou porque estamos en campaña, deixámonos levar pola euforia e entre promesa e
promesa, fomentamos a inmigración ilegal,
esa besta negra que Europa anda a combater?
E mentres tanto, neste lado do océano a
nosa vella emigración segue agasallando a
clase política de diferente categoría (entén-

‘A

danse deputados, conselleiros, alcaldes ou
simples funcionarios) que casualmente sempre cruza o mar en periodos pre-electorais e
tamén por casualidade acarrexa datos e promesas. O que é un costume do PP tantos
anos no Goberno, converteuse nun uso lexítimo para os demais partidos (unha saca de
votos chegada a última hora de Venezuela
abriulles os ollos a quen non crían no valor
do voto exterior e decidiu, no mesmo senso
que se votara no país, darlle o goberno ao bipartito PSOE-BNG, mentres o PP agardaba
que o voto da diáspora lle seguise sendo fiel,
segundo afirmaban os seus “asesores” ben
pagos que ten na Galiza exterior) e agora recibimos un día si e outro tamén a paisanaxe
de elite. Xa non se sabe quen é quen e todos
supostamente levan no seu cartafol fotocopias de pasaportes e datos dun Censo de
Electores Residentes Ausentes (CERA) secularmente irregular, como segue a denunciar o BNG no parlamento. Xa non se fan
promesas electorais e trafícase clandestinamente con votos e nomes. Agora xestiónanse directamente con maior ou menor consentimento, e esta emigración de novo está a ser

o último cartucho, ese voto tan menosprezado e cuestionado pero cobizado por todos e
todas como o ouro de América.
Mentres ecuatorianos, venezuelanos ou
chilenos exercen o seu dereito ao voto nos
consulados, nós, supostamente máis democráticos e instalados no “primeiro mundo”
seguimos asistindo a ese espectáculo lamentábel do voto mal regulado. Os emigrantes
somos desprezados en todo pero aloumiñados cando nos queren o voto. Por iso amplían as promesas aos nosos fillos e netos para
manternos ligados á nosa terra para soamente pescar o noso voto. ¡Que mágoa, que ataque a dignidade política, tanta promesa de
voto en urna e seguimos asistindo ao vergoñento espectáculo das fotocopias de pasaportes, para interpretar (algúns din que “asesoran” ) a intencionalidade do voto...!
E neste contexto, os mariñeiros que si viven no país, como non están no CERA, non
poden votar para defender un determinado
modelo de cidade...♦
XESÚS GÓMEZ MIÑO é concelleiro en Montevideo
galeguaio@yahoo.es

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

O tabaco mata?
Esa é a frase que aparece nos
paquetes de tabaco de venda ao
consumidor no noso país. É unha verdade a medias atribuida a
esta planta tan popularmente
consumida e usada polos humanos dende hai séculos. É unha
planta que, coma outras moitas
fecundadas pola natureza. Ten
principios activos tóxicos non
tan mortais como parece, e outros de uso medicinal, non nos
enganemos nin deixemos que
nos enganan.
Cando falamos de plantas fecundadas pola propia natureza,
falamos dunha planta “nacida libre”. É dicir, non sometida a procesos de produción industrializados a base compoñente química
multiplicando por mil a súa toxicidade e tamén a súa capacidade
de matar.
E no noxento e sospeitoso,
que os mesmos vendedores desta planta empacada, anuncien

nos envases de venda no mercado que “O tabaco mata”. E que
o fagan con consentimento das
autoridades sanitarias, seméllaseme que aquí hai “gato pechado...”. E nisto, resulta tremendamente sospeitosa a interesada
ocultación, nos envases non
traia a composición dos contidos químicos do produto empacado e de venda ao público. Iso
sería o correcto que o Ministerio de Sanidade debera esixir na

súa condición de garantir a saúde pública, se tanto interese ten
en aplicar esa fraudulenta lei
antitabaco, prohibindo o “pito”
no posto de traballo, centros
culturais, etc.
As multinacionais produtoras
e vendedoras de tabaco, informan que o “tabaco mata”. O Ministerio de Sanidade, consénteo,
así nolo espetan. Hai ocultación
interesada? Saiba vostede, cidadán, que cando fuma un pito po-

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámolos de que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA
adoptaron o horario de xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

de estar fumando: cianamida,
toulidina, amoniaco, naftilamina, acetona, metanol, uretano,
arsénico, fenol, butano, monóxido de carbono, pireno, dibenzocridina, cadmio, dimetilnitrosamina, benzopireno, vinilo, DDT,
tolueno, polonio-210 e nicotina,
e outras moitas substancias máis.
Polo visto, un paquete diario ten
o impacto no seu corpo de trescentas radiografías (fonte informativa Discovery Saúde, baseada en traballo publicados).
Se vostede é fumador e descubrise esa información no envase, ben tería dereito a demandar
o produtor-vendedor polo mero
feito de venderlle un produto con
substancias indutoras de provocar adicción e danos na súa saúde. Como non a ten, só lle queda
esperar a que se cumpra o dito no
paquete ao amparo dunha lei antitabaco presta ao engano e á
ocultación.♦
MANOEL GUERRA
(VIGO)

reforma dos Estatutos,
senón polos
g aravanzos. Son os
mesmos que din que
a gora a xente está
preocup a d a pola
unid a de de Esp aña e
non polos
garavanzos.

O boicot a
periódicos non é
novo. N as anteriores
municip ais A N osa
Terra entrevistou os
tres candid atos d as
sete cid a des. Todos,
incluídos os do PP,
aceptaron a
entrevista . Só houbo
dúas excepcións:
Paco V á z que z e
Pére z Mariño.

A partir de a gora
en xuño e setembro
ha berá clase de
tarde. O p aso
seguinte será cre ar a
quend a de noite e a
de a gosto. Tamén lles
van mud ar o nome
aos colexios. N o
canto de CEIP
(C entros de ensino de
infantil e primaria)
p asarán a chamarse
IEIP (Interna dos de
ensino de infantil e
primaria). O utra
proposta é que poñan
na porta o letreiro:
A berto as 24 horas.

Sobe o pre zo dos
pisos e o d as
hipotecas. O s p ais
teñen que tra b allar
máis horas e p ara iso
os fillos deben p asar
máis tempo nos
colexios. Xa lles
chaman fillos
chaveiro, porque
cando cheg an á casa
nunca hai
ninguén.♦
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Actualmente a Xunta ingresa 143 millóns de euros por este concepto

O PSOE quere reducir o imposto de sucesións
RUBÉN VALVERDE
O PSOE segue a estela do PP en canto a propostas económicas. O
conselleiro de Economía, Xosé Ramón Fernández, anunciou que o
seu departamento está a preparar un proxecto de lei para que o
imposto de sucesións lle afecte só a un 10% dos galegos. O PP fixera hai dúas semanas unha proposta para reducir progresivamente
o imposto de sucesións até a súa desaparición entre o 2008 e o 2010.
Na actualidade ingrésanse por este concepto 143 millóns de euros.
Antes de que remate esta lexislatura só o 10% dos galegos terán
que pagar o imposto de sucesións. A medida é regresiva posto que se trata dun imposto directo e que polo tanto só vai beneficiar as rendas máis altas. O
conselleiro de Economía tomou
finalmente esta decisión logo das
presións do PP, que leva dende o
comezo da lexislatura pedindo a
supresión do tributo.
Non existe unha data estabe-

De Polanco
a Martín Villa
Martín Prieto escribe en El
Mundo (26 de marzo) sobre o
propietario do grupo Prisa.
“Don Jesús do Gran Poder; así
bautizado temperá e atinadamente por Alfonso Guerra.
Don Jesús de Polanco saíu de
novo da casa vestido co uniforme da súa centuria falanxista,
escandalizando ás súas pacatas
veciñas porque, xa mangallón,
o pantalón curto deixaba ver a
pelambreira das súas pernas.
Fíxose rico durante o franquismo editando libros de texto
(incluida a Formación do Espírito Nacional) cuxos contidos
coñecía de antemán grazas aos
bos oficios dun subsecretario
de Educación Nacional como
Ricardo Díaz Hochleitner,
por mal nome Jolines dado o
impronunciábel do seu apelido. Fanático da información
privilexiada e receloso da liberdade de mercado, don Jesús
naceu no franquismo, creceu,
medrou nel até poder facerse
co diario El País que nin sequera fundara nin ideara. Nada
se lle pode reprochar. Don Je-

lecida para comezar a tramitación do imposto, pero fontes do
Goberno aseguran que será cara a
mediados ou finais da lexislatura,
conscientes de que se trata dunha
medida electoralista, malia que
Xosé Ramón Fernández sinalou
que a súa intención é “levala ao
parlamento o antes posíbel”.
De acordo co borrador orzamentario da Xunta, este ano recadaranse arredor de 143 millóns de
euros mediante o imposto de suce-

sións e doazóns, polo que ten unha
alta importancia cuantitativa. Pero
é que ademais, cualititavamente,
trátase dun dos impostos máis redistribuidores das rendas. O PSOE
optou por unha saída pouco clarificadora anunciando que o 90% da
poboación verase eximida do seu
pagamento, pero non concretou
cal vai ser o baremo de exclusión
nin os motivos de exención.
O único que adiantou a Consellaría de Economía é que o borrador do proxecto mantén a
exención para os menores de 21
anos e deixa fóra de tributación a
vivenda habitual legada ao cónxuxe ou aos fillos. Fernández sinalou que os técnicos están a calcular en que medida se elevará o
límite económico a partir do cal
comezará a aplicarse o imposto,

aínda que prometeu que “o listón
subirá o suficiente”.
A actual Lei de Sucesións data do 1987 e foi modificada en
1996. O PP non eliminou a normativa durante os últimos 16
anos nos que estivo no Goberno,
malia exercer na actualidade como grupo de presión. De feito,
Alberto Núñez Feixóo pediu que
durante o 2008 a gravame se rebaixase nun 50 por cento, para
chegar a un 75 por cento durante
o 2009. Algo semellante xa fixo
o PP en Madrid.
Un imposto vixente en toda a UE
O imposto de sucesións está vixente en todo o espazo europeo,
algo que lembrou o propio conselleiro de Economía. Porén, existen

dúas comunidades, Euskadi e Navarra, onde este tributo xa foi abolido. Non embargante, cómpre
lembrar que ambos os territorios
posúen un réxime foral e polo tanto moitos menos problemas de financiamento que as comunidades
autónomas de réxime común.
De feito, Galicia quere suprimir dito tributo malia que é unha
das comunidades máis endebedadas do Estado e ten unha sanidade mal financiada. Madrid,
outra das comunidades que queren abolir o imposto, é unha das
comunidades máis ricas e polo
momento o seu proxecto de redución só afectaría a aqueles
contribuíntes cunha herdanza inferior aos 100.000 euros (algo
difícil nun lugar onde as vivendas dispararon o seu prezo).♦

sús é outro fillo do seu tempo e
nel pesa máis a ditadura que
aceita o seu despótico carácter.
Nos altos cargos da empresa
mantén a Rodolfo Martín Villa
que aínda non se apeou do coche oficial desde que era xefe
nacional do Sindicato Español
Universitario, e a Juán Luis
Cebrián, o inmaculado, comisario político da televisión do
presidente Arias Navarro,
carniceiro das vangardas nacionais sobre Málaga”.♦
Patti Smith.

A rockeira
Patti Smith
critica a Israel
A rockeira norteamericana Patti Smith volve cun novo disco
Twelve. O ano pasado estreou
en directo unha canción sobre a
violencia israelita no Líbano e
outra sobre os presos de Guantánamo. Diego A. Manrique
entrevístaa para El País domingo (25 de marzo). “Pregunta:
Nos Estados Unidos están aliados os fundamentalistas cristiáns cos sionistas. Resposta:
Esquecemos que moitos dos

nosos pais fundadores eran
considerados terroristas polas
autoridades británicas. E non
esaxeraban: os nosos heroes
usaban tácticas terroristas contra os monárquicos e o sistema
colonial. Mais, o descoñecer a
nosa propia historia lévanos a
cometer inxustizas crueis. É
arrepiante pensar nos millóns
de dólares que levamos entregado a Israel e que se transformaron en poder militar, contra
o que non pode enfrontarse
ningún dos Estados árabes.
Moitos víveno como un inxustiza e rebélanse. Volvemos á
historia de David e Goliat: respóndese co terrorismo”.♦

Cogumelos de Galiza

Titulares
diferentes para
unha mesma
noticia
A prensa do 28 de marzo
reflectiu con titulares case
opostos o resultado das
eleccións no Quebec.
Á esquerda, noticia de portada
do diario El País. Arriba,
titular da información
publicada por La Voz de
Galicia.♦

Árbores de Galiza
Adela Leiro,
Mon Daporta,
Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,
Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo

Textos de
Marisa Castro e
Víctor López Román
e ilustracións de
Carlos Silvar
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Estética,
polo menos
X.L. Franco Grande

A

xente, para vivir en
comunidade, e como
tal xente, precisa dunha certa estética. Isto sábeno
moi ben as nosas xentes do
país, que coidan o saber
estar, os seus
comportamentos cos demais
e a idea mesma –a imaxe,
que se di agora– que queren
proxectar de si mesmos –ou
sexa, a imaxe que queren
deixar gravada na mente dos
demais e pola que desexan
seren recoñecidos.
Miña tía Rosalía coidaba
moito de que os seus
sobriños tivésemos boas maneiras. “Que maneiras son
esas!”, reprendíanos con
carraxe cando nos saiamos
das canles normais ou
comunmente aceptables. E
non tiña ninguna carreira,
ningún estudo especial e tan
só os de primeiras letras que,
hai case cen anos, se podían
aprender nunha escola rural.
Pero tiña maneiras.
Estou certo de que os
nosos políticos de hoxe terían
aprendido moito de miña tía.
Aínda que non fose máis que
estética, ou sexa, o ser, e parecer, presentable diante da xente que vive en comunidade.
Porque esta, polo menos, merece o respecto de que
sexamos presentables. E, aínda que non o pareza, agradece
o xesto, ás veces sen sabelo.
¿Ou é que non nos sentimos
incómodos se alguen se nos
presenta como impresentable?
¿Só terían que aprender
dela os nosos políticos?
Tamén os presidentes
dalgúns tribunais –incluído o
do TS e o anterior do TC–,
moitos vociferantes
“creadores de opinión”, certas xerarquías eclesiásticas
–de moi dubidoso
cristianismo–, e case ninguén
se salvaría nesta sociedade
atolada do beneficio desa
aprendizaxe que tanto boto
de menos. ¿Que pasa ou que
pasou para que chegásemos
ao punto onde estamos?
Pode que, ás veces, a moita información que temos
xogue en contra da cultura da
xente. Podemos ter moita
información sen chegar a ter
ninguna cultura. Cando os dirixentes, ou aqueles que a xente ve como tales –os políticos
son os que hoxe saltan máis á
vista, pero non os únicos– se
comportan como verduleiras
ou como carreteiros
–dispensando–, os demais séntense lexitimados para faceren
o mesmo, ou ao menos para
non facer moito esforzo por
manterse nunha mellor estética. O efecto dominó, que se
acostuma dicir. Un efecto grave, que, polo que un vai
vendo, pode afectarlle á estética das xentes que aínda a senten e valoran. E sen estética,
sen unha mínima estética, a
vida é moi difícil de aturar.♦

Madrid quere recorrelo diante do Constitucional

O goberno central pretende impedir
a evolución do dereito civil galego
AFONSO EIRÉ
O goberno central pretende
declarar inconstitucional a Lei
do Dereito Civil de Galiza. O
feito ten unha transcendencia
política importante. Por ser
aprobada por unanimidade
polo parlamento, pero, sobre
todo, porque tenta coutar o desenvolvemento do noso Dereito Civil deixándoo só no relacionado co rural. A discusión
céntrase se Galiza pode ter un
dereito civil vivo ou morto, se
se impón a visión galega da nosa realidade ou a de Madrid.
Aínda que o goberno central pretenda unicamente declarar inconstitucional o regulamento da
adopción e da autotutela, recollidas na Lei de Dereito Civil de
Galiza (artigos 27 ao 47), o que
está en discusión é a propia capacidade do noso dereito civil
para evolucionar e adaptarse a
nosa idiosincrasia.
Afirman desde o Ministerio
de Xustiza que Galiza non pode
regular a adopción e a autotutela
por que “o mantemento do dereito especial de Galiza non pode
producir unha ampliación abstracta do dereito normativo”.
Consideran que estas materias
non estaban “no dereito civil galego tradicional”, ao que cualifican de “eminentemente rural”.
Xustifica así o goberno central que Catalunya, Andalucia,
Cantabria, Madrid, La Rioja ou
Aragón determinan tamén requisitos para obter a adopción, sendo declarada nesta última comunidade citada constitucional.
Desde a Vicepresidencia contéstanlle que xa a Lei de Protección da Infancia recolle idénticos
requisitos, sen ser recorrida polo
goberno central. Tamén argumentan que “requisitos, formalidade e procedementos son administrativos polo que non debían
de ser obxecto de impugnación”.

Antón Losada, Secretario Xeral de Relacións Institucionais da Xunta.

Pero a principal discusión está
no carácter do dereito civil galego. Desde a Vicepresidencia argumentan que segundo o Estatuto de
Galiza ten competencias exclusivas na “conservación, modificación e desenvolvemento das Institucións do Dereito Civil Galego”.
Esta capacidade é a que pretende negarlle o Estado, maiormente no apartado de “modificación”. Pero a Xunta aínda vai
máis alá e argumenta que non é
certo como afirma o Ministerio
de Xustiza que Catalunya ou
Aragón teñan un dereito civil foral que si recolle aspectos familiares distintos e Galiza non, polo que as súas leis serían constitucionais aínda sendo moito
máis expansivas.

A Vicepresidencia nega esta
consideración e no seu escrito de
contestación ao ministerio defende que “o dereito civil galego ten
institucións de dereito familiar
propias, como a ausencia non declarada, a compañía familiar, o
réxime matrimonial e sucesorio
con especialidades na concepción de familias que lexitiman a
lei recorrida neste apartado”.
Tamén argumentan desde a
Vicepresidencia que non só
“existe o dereito de familia” en
Galiza, senón que “o dereito civil galego estea vinculado ao
rural (como afirma o ministerio)
non quere dicir que non existan
neste dereito institucións propias con antecedentes necesarios para regular a adopción co-

A.G . N .

mo desenvolvemento do dereito
civil propio”.
Mesmo se argumenta que ao
aceptar o ministerio cambios que
propuxo a Xunta neste proceso
para chegar a un acordo entre
ambos os gobernos, recoñece
que Galiza si ten capacidade para regular a adopción e a autotutela. Regulación que, segundo a
Vicepresidencia “non supera xuridicamente a norma estatal” nin
é “rupturista cos bens xurídicos e
liñas do código civil”, senón que
só é “máis depurada e moderna
na protección dos bens xurídicos”. Agora a última decisión tena Rodríguez Zapatero, que non
ten por que presentar o recurso
contra unha lei aprobada por
unanimidade en Galiza.♦

Méndez Romeu, autor do proxecto, foi o anterior responsábel dentro do ministerio

Administracións Públicas
rexeita varios puntos da Lei de Policías Locais
A.E.
O Ministerio de Administracións
Públicas obxecta varios puntos
do Proxecto de Lei de Coordinación de Policías Locais. Segundo un informe ao que tivo acceso A Nosa Terra, unha das principais obxeccións ao proxecto
presentado pola Xunta é a de
que “os municipios non teñen
competencias en materia de seguridade”. Rexéitase así o artigo
4 do citado proxecto de lei no
que se sinala que “no exercicio
das competencias que lles co-

rresponden aos municipios relativas á seguridade cidadá, os
corpos de Policía Local protexerán o libre exercicio dos dereitos
e liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá...”,
por “consideralo sobexo”.
Tamén rexeita que se presten policías municipais dun
Concello a outro, se o destinatario non ten creado o corpo da
Policía Local.
Así mesmo móstrase contrario ao artigo 8, no que se recollen as funcións dos corpos da

policía local “pois non resulta
coherente coa creación dun corpo de Policía Autonómica atribuír na regulación proxectada da
policía local funcións que serán
propias da Policía de Galiza”
Tamén obxecta o informe o
artigo 32, que afirma que a convocatoria de postos de policía se
realizarán nos boletíns da provincia e de Galiza, pois deberán
publicarse “no Boletín Oficial
do Estado”. Tamén se mostra
desconforme co regulamento da
figura do “auxiliar da policía lo-

cal”, que deberá ter un traxe diferenciado, non poderá portar
armas, nin dirixir o tráfico.
Tamén rexeitan a integración de vixilantes, axentes e auxiliares da policía nos corpos de
policía local a través dun concurso ou oposición restrinxido.
Dáse a circunstancia que o
conselleiro Méndez Romeu,
responsábel deste proxecto de
lei, foi o anterior director xeral
de Administracións Públicas,
departamento que agora rexeita
o citado proxecto.♦
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O BNG defende o exemplo urbanístico dos seus gobernos

A campaña electoral do ladrillo

XOSÉ MANUEL SARILLE

O

A. EIRÉ
O urbanismo vai ser o eixo central da campaña electoral das
eleccións municipais que deu
principio esta fin de semana co
nome de precampaña. O BNG
defende o exemplo urbanístico
dos gobernos nacionalistas afirmando que é a única forza que
non sofre denuncias urbanísticas. O PP ataca noutras frontes e o PSOE propón un pacto
para logo da cita coas urnas.
Non vai ser esta unha campaña
electoral tranquila. O urbanismo
anda polo medio e dicir urbanismo é falar de corrupción. Será este pois o gran debate electoral dos
principais partidos. Sempre foi un
tema recorrente en todas as eleccións locais porque a súa política
incide de xeito directo non só na
vida dos cidadáns, senón nos intereses que andan metidos polo medio, con ramificacións políticas.
Pero este ano está de máxima
actualidade. Desde o goberno
central decidiuse poñerlle couto a
unha especulación que viña non
só destruíndo a paisaxe a golpe
de corrupción, senón tamén empezoñando a vida política.
A creación das fiscalías anticorrupción está a dar os seus froitos. O primeiro caso exemplarizante foi o de Marbella, pero logo
continuou por toda a costa mediterránea coma se fose un andazo.
Vaga que tamén chegou a Galiza
con procesos de tanta sona como
as detencións en Gondomar por
corrupción e as de Nigrán por
atentar contra as propiedades dun
concelleiro nacionalista.
Paralelamente, aparecen as
ilegalidades no urbanismo de Barreiros (na Mariña, gobernada
polo PP) e ao outro lado da ría,
en Foz (PSOE). Pero tamén alcaldes convertidos en promotores
urbanísticos como o de Arteixo
(PP) e Culleredo (PSOE). Ou a
utilización política por socialistas
e populares do PXOM de Vigo.
Non é necesario ir ao rebusco,
xa que logo, para atopar materia
directa de confrontación partidaria nos primeiros actos de precampaña, como son as presentacións
de candidatos ou as convencións
celebradas por BNG e PP a pasada fin de semana. O urbanismo
subministra materia dabondo.
A ‘honestidade urbanística’
do BNG

O TT O / A . G . N .

das “barbaridades urbanísticas”
que cometen os outros partidos e
algúns promotores. Política que
os levaría a sufrir ameazas ou
mesmo atentados, como nos casos de Nigrán e Gondomar, nos
que se lle queimaron propiedades aos seus representantes.
Desde o BNG destacan que o
“urbanismo responsábel” que
eles defenden está incardinado
nun proxecto de país e que, segundo Quintana, “non implica
deixar de construír, senón construír ordenadamente e con seguridade xurídica”.
Touriño propón un pacto

O BNG preséntase ante os electores como a única das tres grandes forzas políticas que non sofre denuncias urbanísticas. Pero
a “honestidade urbanística”, en
palabras do seu voceiro nacional
Anxo Quintana, non só é un claro ataque ás outras dúas formacións políticas.
Os nacionalistas afirman ser
os únicos capaces de garantir “a
defensa dos cidadáns fronte á
presión dos intereses privados”,
en palabras do alcalde pontevedrés Miguel Fernández Lores.
Pero no BNG vai máis alá e
póñense como exemplo da loita
contra os casos de corrupción e

Os nacionalistas non atacan directamente os socialistas, si os
populares. BNG e PSOE non só
son socios na Xunta, senón que
teñen pactos en innumerábeis
concellos. Pactos que agardan
reeditar, aínda que a confrontación electoral será tensa entre
ambos os partidos pois xogan en
semellante campo electoral.
Emilio Pérez Touriño pronúnciase contra “o imperio do ladrillo”. Pero os casos de Foz, con
máis de 1.300 licenzas de vivendas irregulares, que non acaban de
levar á Xustiza por ser o damnificado un seu alcalde, ao que apoia-

ron para recuncar no posto. Ou o
caso de Culleredo no que o alcalde
é promotor, aínda que e concellos
limítrofes, até o punto de que os
seus compañeiros de partido na localidade votaron de xeito unánime
para que non recunque. E xa non
sigamos o caso da Coruña, impídenlles aos socialistas realizar un
ataque directo contra o PP nesta
cuestión, ao non estar limpos.
Así as cousas, Touriño defende conseguir que o urbanismo
“deixe de estar ao servizo duns
poucos e pase a estar ao servizo
da cidadanía”. Para logralo, propón un pacto contra dos excesos
urbanísticos, pero sería para logo
de que tivesen falado os electores cos seus votos.
O PP responde aos ataques
Non é o do urbanismo o tema
que máis lle acae ao PP para debater. Os casos de corrupción
dalgúns dos seus concelleiros e
alcaldes déixano en inferioridade
de condicións. Aínda así non repregan velas e prefiren un ataque
aos seus contrincantes.
Non só defenden que os seus
alcaldes poidan ser ao mesmo
tempo promotores inmobiliarios
como en Arteixo ou Ourense, senón que Alberto Núñez Feixó

Carballo
ceibe

considerou ante os seus a necesidade de “defender con contundencia as ofensas e acusacións” lanzadas polos seus rivais políticos.
O presidente do PPdeG, logo
de propoñer unha campaña electoral “tranquila” e “centrada”,
pediulles aos seus candidatos
que non se amedoñasen e respondesen aos discursos urbanísticos do BNG e PSOE.
Como a defensa de certas
prácticas urbanísticas non é doada,
o PP emprega a contundencia noutros campos. Así, cando no parlamento desde o BNG lle critican os
casos de Gondomar e de Nigrán,
desde o PP recorren unha vez máis
á mentira de afirmar que o BNG se
presentou ás eleccións con HB,
para equipar o BNG coa ETA.
A gran proposta para estas
eleccións de Feixóo é solicitar
que goberne a lista máis votada
nos concellos. Proposta que xa
realizaron noutras eleccións. Este
criterio incumprírono repetidamente, mesmo apoiando tránsfugas, e ademais obtivo fácil contestación dos seus contrincantes:
“propoñen iso por que o PP non
ten con quen pactar”. Se cadra
por iso están abrollando tantas
listas de independentes por toda
Galiza, habitual campo de alianzas electorais para a dereita.♦

Tribunal Superior de
Xustiza acaba de
anular o Plano Xeral
de Ordenación Municipal que
fora aprobado en 2003 por
todos os grupos políticos do
concello e tamén pola Xunta
de Galicia, daquela xestionada polo PP. A pesar de todo a
Consellaría de Política Territorial emitira un informe impoñendo unhas correccións
moi severas que non foron tidas en conta.
O porto de Razo figuraba
como solo industrial, cando
por mor das súas condicións
naturais é rústico e de
especial protección. As
infraccións son notorias,
segundo os maxistrados. O
arquitecto municipal
informara o mesmo día da
aprobación no pleno que se
debía revisar o volume de
edificabilidade, maior que o
permitido pola lei, tanto no
litoral como no interior.
Carballo é un desastre.
Unha vila sen disciplina
urbanística ao longo dos
decenios, obxectivamente
fea, desordenada, sen espazos
verdes, comparábel ás peores
aglomeracións urbanas de
Galiza. Carballo ocupa un lugar destacado dentro da ignominia construtiva, igual que
O Carballiño, Becerreá,
Narón, Foz e Mos. E pouco
hai que dicir sobre ese
pasado, porque a culpa é dos
gobernos franquistas ou dos
de dereitas que conservaron
despois o poder municipal.
Neste caso as cousas non
son así. Para este lixo de plano, o Partido Popular contou
daquela en Carballo co apoio
dos dous grupos da esquerda,
do BNG e do Partido
Socialista.
É verdade que hai pouco
país. É certo que o Consello
de Contas é o órgano de ‘tócame roque’, ao que se
someten só os concellos que
queren. É certo que a contribución municipal é ínfima
en Galiza, por carencia
absoluta de conciencia do
patrimonio público. É
comprobábel que en xeral os
políticos locais, incluídos os
da esquerda, nunca superan
no voo a altura das galiñas.
Pero tamén é verdade que
para estas viaxes,
urbanísticas ou non,
sobraban tantas alforxas.
A quen lle pide calma o
alcalde nacionalista de
Carballo? A Galiza enteira,
que ve como outro grupiño
de políticos locais, sen distinción de cores, entre eles el,
está disposto a liquidar o
territorio para contentar á parroquia? Ou aos contrariados
parroquianos, dispostos a esquilmar até o último milímetro con tal de sacar beneficio
inmediato da desfeita? Para
que saen todos en rolda de
prensa? Para berrar “Viva
Cartagena” fronte a unha
sentenza que os bos cidadáns
debemos celebrar?♦
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chinés ou o que for. Non sabiamos
preocupa en todas partes.
Por un lado, é certo que a in- nada do que pasaba nelas. As nocorporación da muller ao mercado sas son escolas pensadas dende
laboral está sendo moi importan- unha perspectiva pedagóxica e,
te. Polo tanto, os modelos de fa- evidentemente, escolas galegas
milia mudan e os coidados tamén expresadas en galego.
Tomaron como punto de
mudan. Temos que preguntar que
vai pasar cos nenos e que vai pa- partida algunha experiencia
sar coas persoas maiores, se non que puidese darse até agora fótemos coidadoras gratuítas, como ra de Galiza?
Miramos o que había en Euseran fundamentalmente as nais.
As escolas infantís son un recurso kadi, en Cataluña, no norte de
de conciliación. Polo tanto, cando Italia e nalgún outro sitio e logo
estamos aumentando esa cobertu- fixemos un proxecto propio. Non
ra estamos permitíndolles a moi- é unha copia. Hai centros moi
tos pais un acceso ao mercado do abertos da experiencia italiana
traballo ou á formación para logo que nos serviron de inspiración,
chegar ao mercado do traballo. a escola educativa de Rosa SenPor outra banda, e aí está o cam- sat, etc. Tamén lles pedimos opibio das Galescolas, non estamos nión a profesionais da educadando só un espazo asistencial se- ción, á Asociación Pedagóxica
nón algo plenamente educativo Galega, á Nova Escola Galega…
cara á realidade do século XXI de Non partimos de cero, pero tivecara a educar a cidadanía galega. mos que arrincar da nosa realidaSon os dous niveis que sempre hai de na que temos cidades grandes,
que compaxinar. Por un lado, a vilas e espazos rurais e nós quecreación de prazas, que para nós é remos apostar igual por todos.
moi importante porque partiamos Un dos obxectivos é o de contridunha cobertura de 7.535 e o noso buír á valoración do medio rural.
Non quero resucitarlle a panobxectivo é rematar o curso 20072008 con 14.000 novas. Un incre- tasma da polémica que ergueu o
mento de case o 85 por cento, e tema dos mandilóns, pero…
Non son pantasmas porque as
esta dotación de prazas cobre o espazo de conciliación con calidade. persoas que teñen fillos saben perAs Galescolas o que pretenden é fectamente que o mandilón se usa
ser unha rede con identidade pro- en todas as escolas. É unha obviedade. Aquí o día que decidimos
pia e con calidade.
Loxicamente, o criterio de sacar a concurso público de ideas
os mandilóns foi
calidade será insimplemente porcompatíbel co
que cremos que
vello concepto
s que din
hai moitos desede gardaría-alque
as
Galescolas
ñadores novos e
macén.
que había que darIso está totallles unha oportumente obsoleto. É uniformizan
nidade. E nada
o que se deu, por levan os fillos
máis. É roupa de
desgraza, en moitraballo que se lles
tos caos e o noso a colexios privados
vai regalar aos neproxecto non ten
que
pagamos
todos
nos e, se queren
nada a ver. Querelevar outro da camos que se enten- onde é obrigado
sa, non vai haber
da que os nenos
ningún problema.
adquiren valores e o uniforme”
Ou sexa, que
pautas de conduta
non vai haber a tal
dende que nacen,
uniformización
e que os proxectos para eles teñen que ser real- que algúns tentaron denunciar?
De ningunha maneira. Iso foi o
mente coeducativos. A parte troncal deste proxecto é a lingua. A que dixeron aqueles que teñen nelingua é a propia médula do pro- nos en escolas, neste momento
xecto educativo do que colga a concertadas, que obrigan a vestir
adquisición de condutas, o coñe- de uniforme. Parte da dereita que
cemento do corpo, o acceso á ex- está apoiando escolas ás que hai
que ir de uniforme e que están subperiencia nutricional, etc.
Van ser as Galescolas intru- vencionadas con fondos públicos.
En que fase está o concurso
mentos ou ferramentas de gado mandilón?
leguización?
En resolución. Aínda non hai
Van ser escolas para nenos galegos. A nosa aposta é que a lingua gañador.
Como reacciona a xente a
sexa un aspecto fundamental no
seu desenvolvemento. O que nun- este proxecto?
Chámanos moita xente preca van ser, dende logo, é elementos
de desgaleguización. Entendemos guntando se no lugar onde viven
que son escolas en galego. Evi- hai ou vai haber Galescolas. Xa
dentemente son escolas galegas. nos damos conta de que é un serNon son francesas nin andaluzas. vizo moi demandado.
Cando se verá culminado o
Os críticos deste programa
chegan a dicir que vostedes proceso?
A finais do curso 2008 poderatratan de inducir un ensino
condutivista coas Galescolas. se facer xa unha valoración en proQue o condutivismo é unha te- fundidade, pero este é un proxecto
oría psicolóxica que pasou de mo- vivo e estará sempre a andar.
Cantos postos de traballo
da hai moito tempo e que, se nós
pedimos un proxecto de calidade, vai crear a aplicación das Gaé para facer unhas escolas nas que lescolas?
O noso cálculo, para as 121
as relacións se crean mediante
consellos de participación de pais galescolas novas, estaría arredor
para poder traballar co profesora- dos 1.200 postos de traballo.
Como se vai seleccionar o
do. É todo o contrario a unha escola reducionista. O que era redu- persoal?
Mediante concurso público e
cionista era o de antes. Escolas
das que non sabiamos o que esta- con requirimento da titulación
ban a facer e nas que nunca se que corresponda. Profesorado,
analizaba o proceso educativo. especialistas en Educación InPodían falarlles aos nenos inglés, fantil, persoal de servizos, etc.♦

‘O

Carme Adán
‘As Galescolas serven para superar
o modelo das gardarías-almacén’
PERFECTO CONDE

A secretaria xeral da Igualdade da Vicepresidencia da Xunta, Carme
Adán, conta con que a finais do curso 2007-2008 xa se poida facer
unha valoración profunda do funcionamento das Galescolas, que
xa empezaron a implantarse coa apertura das de Portas, Rianxo,
Boiro e Covelo. Serán escolas infantís galegas expresadas en galego.
Que é unha Galescola?
Unha escola infantil para nenos de até tres anos que se integra na rede pública de escolas
especiais.
Cantas hai xa en funcionamento?
Acabamos de inaugurar catro.
En Portas, Rianxo, Boiro e Covelo
e, no mes de abril, abriranse outras
dez. O proxecto é chegar a finais
do 2008 con 121 escolas funcionando. O 2006 foi o ano de deseño
e construción do modelo educativo, os parámetros de calidade, etc.
Neste momento pode haber unha
serie de lugares que desexen entrar
na rede de Galescolas e iso será
factíbel dentro dun ano.
De que principios partiron
para deseñar as Galescolas?
Cando chegamos ao goberno,
observamos que a educación até
os tres anos non existía. Estaba
considerada fundamentalmente

como algo asistencial. Aquel vello concepto de gardaría, como se
houbese que gardar os nenos, e o
que queremos é que cambien os
modelos familiares, a nosa forma
de relacionarnos con eles e estes
espazos teñen que servir para ir
educando mesmo nos ámbitos da
alimentación porque hoxe moitos
nenos reciben os alimentos nas
propias escolas infantís. É moi
importante que entendamos estas
escolas como un espazo fundamentalmente educativo e cando
pensamos en educación non debemos pensar soamente en resolver ecuacións. É aprender a
convivir, a relacionármonos, a coñecer o propio corpo, os alimentos, a coñecer e a falar a nosa lingua, etc. Atopámonos con que había escolas municipais, escolas de
iniciativa social, escolas privadas
e estaban regulados os espazos físicos ou arquitectónicos. Faltába-

nos darlles contido educativo a
eses espazos. É importante gañar
escolas e, neste momento, estamos abrindo algunhas e asinando
convenios para construír outras,
pero tamén é moi importante a
calidade que se lle está dando na
educación. Démonos conta de
que non existía esa rede e, ¿que
mellor para traballar en rede que
constituír centros que se poidan ir
sumando? O noso obxectivo é
chegar a 121 de nova construción, pero evidentemente se hai
centros que queren mellorar a súa
calidade e integrarse dentro da rede galega de escolas infantís nós
darémoslles todas as oportunidades e facilidades.
Na recentísima comparecencia do presidente do goberno central nun programa de televisión unha das preguntas
que lle fixeron foi sobre as gardarías. Debe ser un tema que
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O presidente da Deputación de Lugo négase a cumprir a sentenza
sobre o pagamento do Canon Eléctrico ao Concello de Chantada

A última batalla de Cacharro
AFONSO EIRÉ
Francisco Cacharro, presidente da Deputación de Lugo, afirmou en
1984 que mentres el estivese no cargo, o Concello de Chantada non
cobraría o Canon de Enerxía Eléctrica. Unha nova execución de sentenza do Tribunal Superior, contra a que non cabe recurso, obrígalle agora a cumprir a lei. Pero Cacharro deixa o posto. Esta é unha
historia que vai máis alá da teimosía dun personaxe, pois exemplifica o papel das Deputacións como sustentadora do novo caciquismo
político e como os intereses persoais se antepoñen aos colectivos.
“Xúroche que mentres eu sexa
presidente, o Concello de Chantada non conseguirá o diñeiro do
canon”. Así remataba a conversa
entre o presidente da Deputación
de Lugo, Francisco Cacharro, e o
voceiro de AP no concello de
Chantada, Vítor Arias hai máis
de 22 anos. O concelleiro e responsábel local fora chamado a
Lugo con urxencia tan pronto o
líder da dereita luguesa recibiu a
orde do día da sesión extraordinaria que o concello chantadino
ía celebrar o 23 de novembro de
1984. No punto 7 trataríase a reclamación do canon da Enerxía
Eléctrica á Deputación.
Cacharro tamén lle advertiu a
Vítor Arias que tería que votar en
contra da reclamación, porque,
“doutro xeito, non só ides perder
o diñeiro do canon senón a posibilidade de facer política co diñeiro que vos estou concedendo”.
Este “diñeiro” era, naqueles
días, 11 millóns de pesetas destinados ao camiño veciñal de Santa
Uxía a Vilauxe e dous millóns de
pesetas máis para arranxar o campo de fútbol do Sangoñedo. Aproveitou tamén Cacharro aquela reunión para deixarlle claras as liñas
políticas: “un concelleiro de AP
nunca pode apoiar ningunha proposta que fagan desde o Bloque ou
os socialistas. Sexa cal sexa”.
O ex dirixente local de AP láiase agora de que a presión o obrigase a “antepor a fidelidade ao partido aos intereses dos chantadinos”,
mentres nos mostra cartas de Cacharro dirixidas a el nas que lle comunica a “concesión de diñeiro”
para obras en Chantada para que
así “poidas facer política”. Obras
que non pasaban polo Concello e
que se inauguraban desde a Deputación chegado o caso.
De pouco lle serviu esa fidelidade. Case que un ano despois,
o 24 de setembro, Arias organiza, como responsábel local e voceiro municipal, a visita de Manuel Fraga a Chantada. Inaugúrase unha nova sede, celébrase
unha charla e unha cea.
Antes destes actos oficiais,
Fraga e Cacharro reúnense no Chalé de Fenosa, en Belesar, con Xosé
Regal Vázquez, home forte da dereita na zona desde o franquismo e
concelleiro por Coalición Galega,
e o deputado Ildefonso Piñeiro,
ambos integrantes do equipo de
goberno que preside o seu compañeiro Serxio Vázquez Yebra.
Na cea, na que xa é relegado
a un segundo lugar, Arias coñece
que acaban de integrar no partido os seus rivais do que fora a
UCD (agora en Coalición Galega), que pasarán a ser os representantes do partido e, tamén, a

ostentar a representación de AP
no concello.
O Montes de Pesqueiras, un
vello militante, moi vinculado á
familia Soto, que desde a súa banca, agora Banco de Galicia, capitaneou historicamente a dereita
na comarca, pregúntalle a Fraga
por esa decisión. A contestación
do gran patrón de AP foi que “a
xente que lle interesa ao partido é
a que ten votos. E aquel que ame
o partido debe deixarlles paso aos
que conseguen os votos. Así é a
política”. Arias abandona o partido, permanecendo como concelleiro independente.
A integración tivo un prezo
Pero a integración de Xosé Regal, que viña de ser expedientado
en Coalición Galega por negarse
a realizar campaña para o seu
partido nas eleccións autonómicas, tivo un prezo. E o prezo púxollo Cacharro: o Concello de
Chantada tiña que esquecerse do
Canon da Enerxía Eléctrica.
Chantada tiña que contentarse cos “caramelitos”, como cualificaba até daquelas Regal o diñeiro que destinaba a Deputación a este concello. Un Regal
enfrontado a Cacharro des que
decidira optar por UCD na vez
de AP. Un Regal que fora vicepresidente da Deputación con
Luís Cordeiro como presidente,
privándolle do posto a Cacharro.
Un Cacharro enfrontado tamén
máis tarde a Vítor Manuel Vázquez Portomeñe, a quen non deixou presentarse por Lugo nas
eleccións. Un enfrontamento que
seguiu todos estes anos malia
militaren ambos no PP e Regal
seguir controlando a zona.

Francisco Cacharro, presidente da Deputación de Lugo.

Un enfrontamento que pagou
caro Chantada, que recibiu do organismo provincial o mínimo legal
que lle correspondía para obras.
Pero aínda así, Regal cumpriu co
pactado con Fraga e non reclamou
o canon, malia os dous millóns
gastados en 1984 en asesoramentos cos avogados, entre eles o famoso bufete García de Enterría.
Con el, o daquela alcalde
Serxio Vázquez. Pero a política
dá moitas voltas. Así que aquel
acordo plenario aprobado o 23
de novembro de 1984, co voto en
contra do voceiro de AP e abstención dos seus tres compañeiros de partido, para reclamarlle o
pagamento do canon á Deputación, sérvelle en 1993 ao daquelas alcalde, Manuel Anxo Taboada, para realizar unha nova reclamación do pagamento.
Sérvelle pois este acordo plenario “faculta o alcalde Serxio

Vázquez, ou persoa que o substitúa no cargo, a recorrer ante a
Deputación a distribución dos
ingresos procedentes do Canon
de Enerxía Eléctrica”.
Dicimos que a política dá
moitas voltas, porque nese momento Vázquez cogoberna aliado con Chantada Nova, un grupo
que se escindiu do BNG. O alcalde é Taboada Rodríguez, pero
Vázquez conta con maioría na
comisión de Goberno. Así que
Taboada, temeroso de que o seu
socio non acepte a presentación
do recurso, acóllese ao aprobado
naquel pleno de 1984.
O seu medo podía ser lóxico,
se temos en conta que Vázquez
non tardou en pactar de novo con
Regal, co que rachara ao nomear
candidato o actual alcalde do PP,
Manuel Varela, até daquelas cabeceira de lista de Esquerda Galega, coa oposición do mesmo

Cacharro, logo dunha tensa reunión nunha adega da ribeira.
O goberno local pasaría así,
logo dunha moción de censura,
de novo a mans do PP. Vázquez
é agora tenente de alcalde. Taboada Rodríguez e o seu grupo, que
volverían de novo ao BNG, copan agora os primeiros lugares
da lista do PSOE, con Taboada
como candidato.
Tanto Manuel Varela como
Vázquez seguiron votando e seguirían votando contra a reclamación do Canon.
Hai catro anos, Regal preguntoume se eu cría que el era
“un cacique”. Estaba moi molesto porque llo chamara un seu sobriño. Díxome que se esa era a
idea que tiñan del, abandonaba a
política. Agora, enfermo e con
avanzada idade, láiase de que
sempre estivo rodeado de “vagos, ineptos e desleais”.♦

O xeito de controlar os municipios
Os chantadinos levan agardando
polo diñeiro do canon des que o
Concello gañou o primeiro preito
contra a deputación de Cacharro.
Daquelas xa se falaba de 2.000
millóns de pesetas. Era decembro
de 1994. Tres anos despois, o Tribunal Superior decretaba a execución da sentenza. Cacharro interpuxo até oito recursos por non
cumprir a sentenza. Aínda agora
anda a darlle voltas para non ter
que facelo. Rexeitado de plano
polos tribunais o argumento de
que xa investiu ese diñeiro en
Chantada escaravella agora nunha saída que podería ser a de “indefensión por defecto de forma”
para poder recorrer en casación.
Quédanlle dous meses para
adiar o cumprimento da senten-

za, pois non volverá presidir o
organismo provincial. Non quere ser el quen pague. Xa afirmou
nun pleno da deputación que se
tiña que cumprir a sentenza faríao nun prazo de tres meses.
Agora o alcalde de Chantada, Manuel Varela (PP), saca
peito e afirma que “Cacharro é
o único que estaba entorpecendo o pagamento do canon”. Pero como deputado provincial
votou con Cacharro e contra as
demandas do seu propio concello en máis dunha ocasión. “Nin
sequera tivo a valentía de picar
unha roda do coche polo camiño e non chegar a tempo ao pleno. Así era o medo e a submisión dos alcaldes a Cacharro”,
coméntanos un destacado mili-

tante do PP, crítico con Varela.
Un Varela que afirma agora
que se Cacharro se sigue opoñendo” non sería ético nin honrado”. Cacharro contestoulle
que “deixe de enredar”.
Pola súa banda, Afonso Piñeiro, concelleiro e candidato
do BNG ás municipais, lembra
como tivo que ser el quen comezase os trámites para demandar a execución da sentenza,
“como un particular”, pois o
concello non o facía.
Só cando viu que a demanda do BNG ía adiante, Varela,
con Cacharro xa caído en desgraza no partido, decide pedir
esa execución de sentenza que
vén de decretar agora o Tribunal Superior.

Agora Piñeiro afirma que
están estudando demandar pola
vía penal a Cacharro para que
sexa multado por cada día que
se atrase na execución. Multa
que pode ir desde os 150 aos
1.500 euros diarios e que debería pagar persoalmente.
Pero a realidade é que a
teima de Cacharro por controlar todos os alcaldes –a través
dos orzamentos provinciais
para conservar a Deputación–
e os pactos na dereita fixeron
que Chantada perdese polo
menos dez anos do diñeiro do
Canon e se atrasase o seu cobramento outros 20. Neste
tempo, a súa poboación diminuíu en perto de catro mil habitantes.♦

Nº 1.262 ● Do 29 de marzo ao 11 de abril do 2007 ● Ano XXX

Nº 1.262 ● Do 29 de marzo ao 11 de abril do 2007 ● Ano XXX

Carta aberta
a Pedro
Gómez-Valadés
CARLOS AYMERICH
Benquerido Pedro: Antes de máis unha breve xustificación
por rachar o silencio que me impuxen desde que, a través da
Asociación Galega de Amizade con Israel (doravante,
AGAI), empregas o teu acceso privilexiado aos medios de comunicación para denigrar a organización que ambos e dous
partillamos ao cualificala de estalinista, antisemita, antidemocrática ou negadora do pluralismo. Non se trata, pódesmo
crer, de desprezo algún por unhas ideas, as que ti publicitas,
que eu non comparto. Trátase máis ben de ofrecer o meu persoal punto de vista sobre os termos en que se está a producir
o debate mediático sobre o xa denominado, penso que con
evidente exceso, “affaire Valadés”. Mais vaiamos por partes.
Sobra dicir que é plenamente lexítimo que calquera militante do BNG funde ou participe en calquera asociación ou
plataforma. Facer parte do Bloque non elimina, con efecto, os
dereitos de quen, voluntariamente, decide integrarse na fron-

te. Porén convén non confundir unha organización política de
filiación voluntaria cun aparello estatal ao cal, quer por forza
ou quer por gusto, pertencemos. E digo isto porque non semella acertado aludir á liberdade ideolóxica –dereito que se
exerce, fundamentalmente, fronte aos poderes públicos– para
fundamentar a disidencia a respecto do ideario ou da liña política dunha organización como o BNG. Aínda que só sexa
porque é precisamente en exercicio desa liberdade ideolóxica
que alguén decide militar nunha organización ou fundar unha
diferente. E que é no uso desa liberdade ideolóxica que se pode decidir, tamén, botarse fóra dela cando o disenso é de tal
magnitude que leva o filiado a manifestar publicamente e de
xeito reiterado as súas diferenzas coa organización. Trátase,
ao fin, dunha cuestión de coherencia persoal.
Semella indiscutíbel que no BNG se respecta o exercicio
da liberdade de expresión. Basta ver a túa actuación. Levas
razón cando afirmas que os estatutos da nosa organización
recoñecen expresamente o dereito á discrepancia pública.
Mais esqueces, penso que propositadamente, a obriga que
todos libremente asumimos de defender tamén publicamente a liña política do BNG e de acatar e cumprir os acordos
democraticamente adoptados polos seus órganos. Penso que
algo anda mal cando a única actividade pública dun militante se reduce a exercer o dereito á discrepancia e non, nunca que eu saiba, a defender o BNG publicamente.
Dixen, e reitero, que espero compartir contigo ainda moitos anos de militancia e de discrepancia. E sen ánimo de entrar
agora nun debate de fondo sobre a cuestión palestina-israelí,
permíteme apenas pór en claro a miña posición: defendo a
causa do pobo de Palestina, ocupado militarmente e obxecto

dunha opresión colonialista que un recente informe da ONU
cualificaba, sen ambaxes, de apartheid. E defendo tamén o seu
dereito de resistir á ocupación e de loitar pola súa liberdade.
Desexo que o diálogo poida levar a unha solución xusta e
duradoira sobre a base das resolucións da ONU que Israel incumpre de xeito contumaz: un Estado palestino con capital en
Xerusalén e un Estado de Israel seguro nas fronteiras anteriores a 1967. E se eu penso así, poderemos convivir os dous dentro do BNG sen ser acusado de antisemita ou sen recibir cartas ameazantes do embaixador de Israel? Quero pensar que si.
Porque entendo que o BNG debe ser capaz de convivir coa
discrepancia, con diferentes interpretacións dos seus principios
ideolóxicos –o anti-imperialismo no caso que nos ocupa–
sempre e cando tal non supoña pór en pé de igualdade, aínda
que só sexa por lóxica democrática, a posición colectiva e
maioritaria coa, lexitimamente, discrepante e minoritaria.
Remato. Sabes que por iniciativa do grupo parlamentario
do BNG, o parlamento de Galiza adoptou o pasado 26 de xaneiro unha declaración institucional de condena do xenocidio perpetrado polos nazis. Mesmo así, o primeiro voceiro da
AGAI, ao lamentar a indiferenza da esquerda europea fronte ao holocausto refírese “aos saramagos e benegás”, alusión
que aínda non foi corrixida. Anúncioche que polas mesmas
razóns polas que impulsamos a condena do exterminio nazi
o próximo mes de maio o BNG vai promover unha declaración institucional en comemoración do quincuaxésimo nono
cabodano da Al-Naqba ou catástrofe, é dicir, a expulsión forzada do pobo palestino da súa terra. Estou certo de que, lonxe de calquera maniqueísmo, a AGAI tamén nos vai acompañar nesa ocasión. Unha aperta nacionalista.♦

A Coruña
Vimos de asistír á homenaxe tributada a Francisco Pillado Mayor
o venres, 23 de marzo, na Coruña.
Dito así, sen epítetos grandilocuentes e sen as habituais frases
dos panexíricos, parecería unha
simple nota desas que inseridas
nas páxinas da prensa diaria para
cubrir a amorfa información de
calquera evento sen máis relevo
que o que lle queiran dar os seus
mesmos protagonistas. E que ficarán para sempre na gaveta do
esquecemento máis profundo.
Mais non é o caso que nos ocupa.
Porque estamos perante unha das
figuras mais sobranceiras da intelectualidade galega actual, conformadora de calidades e analista
íntegro dos factores esenciais da
nosa identidade nacional. O paraninfo da universidade coruñesa e
un céntrico hotel foron os lugares
escollidos por un grupo de amigos para ofrecerlle esta mostra de
recoñecemento. Logo dun acto no
recinto académico, con relevantes
intervencións, tanto orais como
musicais, celebrouse unha multitudinaria cea na que todos os asistentes quixeron testemuñar o o
seu cariño e admiración por Pillado. E a maiores tamén foi repartido un libro de homenaxe acompañado por un cd no que prestaron a
sua colaboración Xosé María
Álvarez Cáccamo, Vicente Araguas, Xosé Manuel Beiras, Afonso Eiré, Miguel Anxo Fernán Vello, Manuel Ferreiro, Xosé Ramón Freixeiro, Pilar García Negro, Araceli Figueroa, Xabier Lama, Xosé Luna, os irmáns Martínez Pereiro, Gustavo Pernas,
Henrique Rabuñal, Laura Tato,
Xulio López Valcarcel e as obras
de música de Juan Durán e Paulino Pereiro incluídas no disco do
que denantes estabamos a falar.
Pero Francisco Pillado necesita unha mais ampla manifestación
expositiva do que significa como
intelectual ou como ser humano
simplemente sen máis. Garda a
súa traxectoria humana un paralelismo perfecto co compromiso
ilustrado que era, en síntese, o primixenio compromiso coa decisión pública de entender o patriotismo coma fonte dinámica de mi-

Pillado no país da Irmandade
MANUEL LUGRÍS

Francisco Pillado Mayor recibiu unha homenaxe polo seu contributo á cultura. Amigos e intelectuais arrouparon o prohome.
litancia persoal, utilizando as ferramentas da letra e a escena en
armas de loita contra o que el chama etnocidio cultural perpetrado
contra a esencia de Galicia tanto
polos alleos como polos colaboracionistas de boa e mala fe. Pero
Pillado é un traballador de principios, un estilista da vida naïf, como o inxenuo pintor primitivista
que semella retratar unha sociedade carente de malicia, pero que
coa súa mesma candidez manifesta a máis preclara denuncia contra

Guisa e Napo

un sistema que mantén o agravamento e a estulticia como formas
de acción política e de dominación dos pobos e das mentes.
Estou a recordalo no pupitre
da Academia Galicia, desaparecida baixo o urbanismo desalmado, alí nas tardes de morna soleira a penetrar polas amplas xanelas, prendido en lecturas clandestinas, na clase do poeta González
Garcés o seu guía e mentor no
mundo do coñecemento, escoitando aqueles versos de Paul
UXÍA E BRAIS

Verlaine que asomaban lánguidos na tarde perdida da ditadura
e da senrazón que estaba a nos
atustullar con sogueira e apremento. Logo coincidin con el naquel proxecto esplendoroso da
Asociación “O Facho”, en múltiplos actos de reivindicación cultural, e mesmo en darlle a miña
modesta contribución en puntuais casos das súas andainas do
intelecto e tamén, como compañeiros de esperanza e ilusión no
campo da política no que presta-

bamos a nosa entrega dentro das
fileiras do nacionalismo no proceso de construción nacional.
Xosé Manuel Beiras definiu
unha estampa exacta de Pillado
con estas palabras: “Anxélica
criatura irrepetíbel en sensibilidade estética e diafanidade ética”.
Porque iso é o que significa o Pancho nesta tesitura no cabo dos
tempos que estamos a vivir: unha
persoalidade diáfana, quizais de
simples siloxísmos que non lles
deixan lugar a discursos lampasados nin a dicterios de segundas intencións. A súa alocuación final,
na cea do venres, 23 de marzo, foi
un exemplo de congruencia ideolóxica e sensacións desa estética
integradora no mais profundo sentimento de entrega sen ocultas intencións. Como era o lema do seu
libro homenaxe: O país da irmandade. Un país e unha irmandade
na que Pillado cre sen reservas.♦

Subliñado

Cartografías
LOIS DIÉGUEZ
Morría a década dos sesenta cando rematamos a carreira de Topografía en Madrid. Custounos deixar aquel ambiente de profesores militares. Parece estraño que por eses anos puidesen existir militares que nos agradasen, mais así acontecía. Eran Enxeñeiros xeógrafos, profesores universitarios, Cartógrafos… que
viaxaban arreo a Europa para asistir a congresos e debates cos
que alí practicaban un xeito de democracia. Logo, aquí, encargábanse de preparar todas as edicións da cartografía do Estado,
a escala 1:25.000 e 1:50.000. As clases eran case todas prácticas
e animábannos a criticar as chatas das follas editadas. Así aprenderon que Teijeiro era Teixeiro, e Lage, Laxe.... por poñer dous
casos. Souberon ouvirnos e felicitáronnos en varias ocasións. As
seguintes edicións do 25.000 saíron cos topónimos normalizados. Os galegos que nos formamos na Escola de Topografía madrileña introducimos os nosos topónimos na cartografía que faciamos xa nos anos setenta. E aqueles militares abertos ao real,
científicos e respectuosos, seguiron tamén este camiño. Por iso
choca que os novos militares educados na democracia volvan
aos anos 50 e recollan outra vez as aberracións toponímicas da
cartografía “nacional”. Acaso sexa outro síntoma do asalto que
o PP está a montar sobre as institucións democráticas; da man
franquista que fai prácticas outra vez polos cuarteis. Non vale,
pois, a moleza ante a súa actitude. Eles son os primeiros que teñen que cumprir a lei. E respectarnos aos que, a pesar do seu fanatismo, seguimos exercendo de galegos.♦
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Os problemas dos países subdesenvolvidos soluciónanse coa
vontade dunha ONGD?
Todo o labor que facemos é
unha pinga de auga. Nin o labor
das ONGDs nin a axuda humanitaria do Estado son suficientes.
Os únicos países que están saíndo da pobreza son India e China
cos seus propios recursos, sen
axuda humanitaria e salvando
trabas dos países ricos, que ven a
súa economía ameazada.
Cales son os proxectos máis
desenvoltos polas ONGDs en
Galiza?
O apadriñamento é o proxecto máis común, pero non é a forma máis axeitada de colaborar.
Resulta moi criticábel porque
mostra moito a compaixón. A
axuda debe vir da solidariedade,
non da caridade. Utilízase a imaxe do neno e iso non é digno. O
cidadán lava a súa conciencia e
identifica claramente o destinatario da axuda, que en realidade
é falso. As organizacións fan ver
que as cartas que reciben as familias están escritas polos afillados e que os cartos son para os
nenos. En realidade, as cartas
son escritas por membros da organizacións e os cartos destínanse a toda a comunidade.
No Informe Cero alúdese á
importancia dos medios de comunicación en materia humanitaria, é tan vital ese apoio?
Importantísimo. Se as actividades saen nos medios, a axuda
dos cidadáns aumenta de xeito
espectacular. O punto culminante tivo lugar coa traxedia do
Mitch. O 10% dos recursos que
recibiu Cruz Vermella procedeu
de Galiza. Nestes casos, as
ONGDs que se adican á axuda
humanitaria obteñen un financiamento importante. Pola contra,
ás organizacións que fan un traballo calado e sostíbel cústalles
máis obter recursos.
Existe unha forte dependencia das ONGDs galegas con
respecto á Xunta?
Non, porque a Xunta apenas
destina recursos. Até o 2000, o número de persoas que tiña a Xunta
adicadas á cooperación era unha,
que só o facía ao 50%. A Xunta
segue a ser a Administración autonómica que menos se esforza en
porcentaxe, un 0,07%, aínda que
hai previsto un aumento para o
2007 co que case se alcanzará o
0,1%. Agora están comezando a
destinar cartos e polo menos incorporan a cooperación á axenda
política, o que non se fai nos concellos nin nas deputacións.
Deben ser asumidos os proxectos das ONGDs pola Administración pública?
En principio, cada un debe
manter a súa independencia.
Houbo intentos de conducir a actividade das organizacións nun
determinado país. O goberno de
Fraga no 2000 decidiu investir
en Bolivia, coa axuda da UE,
250 millóns de pesetas e invitou
as organizacións a traballar nun
determinado proxecto e iso é
inadmísíbel. Se a Administración quere facer algo que o desenvolva cos seus recursos, que
non nos utilicen a nós.
Parte da sociedade considera que antes de axudar os de
fóra cómpre axudar os de aquí,
é unha desculpa?
En realidade hai que empezar
por aquí porque hai uns 200.000
galegos que viven por debaixo

Xosé Mª Torres Bouza
‘O apadriñamento de nenos é pouco digno’
MARÍA OBELLEIRO

Xosé María Torres Bouza é o presidente da Coordenadora galega de ONGDs ademais do autor de varios artigos sobre saúde e medicamentos na cooperación internacional. Gran coñecedor do sector considera que a sociedade galega debe tomar conciencia da riqueza que posúe e destinar máis recursos á axuda exterior.

A . N .T.

do nivel de pobreza, pero en Galiza non falamos do mesmo tipo
de pobreza que a do exterior, non
se morre de fame. Se alguén ten
necesidades, pode acudir ás institucións. Queixámonos da sanidade, da educación... pero polo
simple feito de ser galegos estamos asegurados e temos dereito
a moitos servizos. En Mozambique cando alguén vai a un hospital os familiares teñen que levarlle a comida. Nos centros sanitarios de sida e tuberculose carecen de recursos e a xente vai alí
a morrer con coidados mínimos.

Moitas das ONGDs que
existen en Galiza non forman
parte da Coordenadora, a que
se debe?
Habería que ver se realmente
existen, porque a Xunta non depura o rexistro e aparecen
ONGDs virtuais. Ademais, non
deberían entrar organizacións que
desenvolven actividades anecdóticas. Dentro da Coordenadora
está o 90% da actividade real.
Que elementos fallan para
que se dean casos como a apropiación de fondos por parte do
presidente de Anesvad?

Hai que aumentar a transparencia. Anesvad tiña publicadas
as súas contas, pero os socios deberían terse preguntado cómo no
2005 só se destinou entre o 30 e
o 40% dos ingresos aos proxectos humanitarios. Na vía dos ingresos, dos 36 millóns de euros,
un 10% procedían de ingresos financeiros, o que significa que investían na Bolsa ou en depósitos
a longo prazo. Hai que aumentar
a vixilancia, publicar na web as
partidas orzamentarias, facer auditorías e presentar o labor da
Xunta directiva perante os so-

cios, que deben participar activamente. O cidadán paga a súa cota anual, ten o corazón contento
e non se cuestiona nada máis.
Que porcentaxe de gastos se
destinan a cubrir os salarios e as
infraestruturas organizativas?
Por debaixo do 15%, esa é a
cifra esixida polas convocatorias
de axuda pública. O 85% restante
debe destinarse ás actividades de
cooperación exterior e sensibilización en Galiza. A transformación social é máis efectiva investindo na educación porque esa sociedade conducirá os políticos ao
cambio das regras do comercio
internacional. A axuda chegará
cando as normas do comercio internacional non sexan de explotación das grandes multinacionais e
dos gobernos. Os EE.UU. un mes
despois do tsunami aumentaron
un 100% os aranceis de alfándega
para os produtos do mar asiáticos,
o que prexudicou gravemente os
países exportadores.
O traballo das ONGDs pode
considerarse unha inxerencia
nos países subdesenvolvidos?
Esa é unha acusación que se
fai dende os sectores radicais.
Hai que contar cos nativos e co
tecido social para desenvolver
proxectos que necesiten, sen imposicións. Nas situacións de
emerxencia é máis difícil. Se a
axuda vén dunha situación estábel o normal é contar con eles.
Como se lle debería dar voz
aos nativos sen caer en maniqueísmos?
Traballando con eles, en contrapartes, é dicir, contactando
cunha organización do Sur que
execute o proxecto de xeito eficaz
e sostíbel. Nestes casos hai que
activar mecanismos de control
para que a execución sexa real
porque se teñen enviado fotografías que non se corresponden coa
realidade. Outro xeito é o co-desenvolvemento, no que participan
os inmigrantes que residen no país dende o que se envía a axuda.
Son lexítimos os vencellos
entre os partidos políticos e as
ONGDs?
As ONGDs facemos política.
É lexítimo que a relación estea
evidenciada, porque vai ser o cidadán o que escolla. O que nos
parece ilexítimo é ter unha relación non explícita. No caso de Intermón, que ten como bandeira a
súa independencia e mantén unha
relación laxa cos xesuítas, durante os anos nos que gobernou o PP
viu cómo diminuían os seus ingresos públicos e, aínda así, resistiron coa súa independencia.
Faise un emprego interesado
da Axuda Oficial ao Desenvolvemento por parte do Estado?
O interese é continuo. O
exemplo máis claro é a participación “humanitaria” do Exército, que debe ser moi restrinxida
para velar por unhas condicións
de traballo seguras. No caso do
tsunami, o Goberno español enviou o buque loxístico Galicia,
que chegou ao sueste asiático en
febreiro do 2005 para volver mes
e medio despois porque o Goberno indonesio a partir dos tres meses non quería ver alí exércitos
dos países ricos. O Goberno español enviou 600 soldados cun
custe de 8 millóns de euros para
non facer nada. En certa maneira
era un envío dunha nave ultramoderna con fins publicitarios, para
dar a coñecer a potencialidade da
industria naval militar español.♦
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Francisco Vázquez e Ramón Ordás.

A Fiscalía do Tribunal Superior considera que o ex director
xeral de Industria favoreceu as empresas do seu cuñado

Francisco Vázquez e
Antonio Fontenla envoltos nunha
acusación de tráfico de influencias
PERFECTO CONDE
A Fiscalía do Tribunal Superior impútalle a Ramón Ordás
Badía, que foi director xeral
de Industria no último goberno de Manuel Fraga, a comisión dun delito de tráfico de
influencias por lle conceder
parques eólicos e minicientrais
hidroeléctricas ao seu cuñado Luís Castro Valdivia. A
mesma Fiscalía non descarta
que se lle poida atribuír delitos
de prevaricación e suborno.
Foi director xeral de Industria,
Enerxía e Minas da Xunta dende novembro do 1999 até xuño
do 2005 e, poucos días antes de
levarse a cabo o cambio de goberno que implicaron as autonómicas do 2005, presentou a
dimisión para viaxar case inmediatamente a Portugal, onde se
ocupa da dirección do negocio
enerxético de Endesa, empresa
que posúe unha parte da regasificadora Reganosa, en Mugardos, que o propio Ordás promoveu que se autorizase durante o
tempo que mandou na Xunta.
Estando xa en funcións o
goberno fraguista do que formaba parte, en xullo do 2005, a
Xunta deulles luz verde aos derradeiros trámites para que empresas do seu cuñado, Luís Castro, puidesen pór en marcha tres
parques eólicos e, un mes antes,
tamén autorizou outra instalación eólica do propio Castro.

Nestas catro empresas beneficiadas (Promotora Eólica de
Galicia, SL; Hidroeléctrica do
Ourol, SL; Hidroeléctrica del
Arnoya, SL e Eólicos do Morrazo, SL) remataron por ter intereses o ex alcalde socialista da
Coruña e actual embaixador de
España no Vaticano, Francisco
Vázquez, a súa muller e os seus
fillos, a través do presidente da
Confederación de Empresarios
de Galiza, Antonio Fontenla e
por medio de investimentos nos
que tamén participou o empresario de pesca ribeirense Antonio Vidal Pego que, despois de
ser buscado a través da Interpol
a petición da xustiza dos Estados Unidos, foi condenado en
Miami por falsidade en documento público, fraude, delito
ambiental e obstrución á xustiza. Varios barcos deste armador
están, dende hai tempo, nas listaxes internacionais de buques
que levan a cabo prácticas pesqueiras ilegais.
Castro chegou a xestionar
33 empresas adicadas á explotación de parques eólicos e minicentrais hidráulicas, moitas
delas autorizadas mentres foi
director xeral de Industria o seu
cuñado Ramón Ordás. Rematou
sendo socio de Vázquez, da súa
muller e dos seus fillos Helena
e Francisco Vázquez de la Iglesia na empresa Iglevaz, fundada
polo empresario da construción
Antonio Fontenla. Precisamen-

te o nome desta empresa foi formado coas primeiras sílabas
dos primeiros apelidos da muller do ex alcalde da Coruña
(María do Carme de la Iglesia)
e do propio Vázquez. Foi en xuño do 2002 cando Fontenla lle
vendeu aos Vazquez (a Iglevaz)
a participación que tiña nesta
empresa ao tempo que dimitía
como administrador único para
converterse en administrador
solidario con De la Iglesia.
Iglevaz, creada só cun capital social de 3.000 euros, pronto
foi propietaria de accións por
valor de 150.000, investidos
noutras sociedades como Hidroeléctrica del Arnoya, na que
ten o 50 por cento do capital.
Esta última, fundada en Madrid
por Castro e Luís Castro Gómez, no 1992, non tivo actividades coñecidas até que Fontenla, no 1998, pasou a ser socio e administrador único. Coa
entrada da familia do embaixador no Vaticano en Iglevaz, un
50 por cento da propiedade de
Arnoya ficou a medias entre
Iglevaz e Desarrollo Energético
de Galicia, dependente da empresa de xestión patrimonial de
Fontenla, e a outra metade quedou nas mans de Luís Castro
Valdivia, SL, que é propiedade
enteiramente do cuñado do ex
director xeral de Industria. Hidroeléctrica del Arnoya é dona
dunha minicentral no río Corzán (concello de Negreira),

doutra presa sobre un afluente
do río Xallas e dunha licenza
máis para explotar unha minicentral sobre o río Barcés, en
Carral.
Castro, supostamente beneficiado polo tráfico de influencias que agora lle imputa o Tribunal Superior ao seu cuñado
Ordás, controlou todo este tipo
de empresas dende o seu domiclio na Coruña (rúa da Fama, 1)
ou dende o sexto andar do número 6 do Cantón Grande da
mesma cidade, no que compartiu sede con algunhas das empresas de Fontenla.
Pola súa parte, o seu cuñado
e suposto benefactor Ramón
Ordás, entre os que tiveron relación de amizade ou profesional
con el, ten sona de “bo rapaz”.
Din os que o coñecen que, de
estar metido en algo que poida
ser obxecto de penalización xudicial, “seguramente se deba
máis a razóns non propiamente
del senón de algún do seu circo”, apuntando directamente
cara ao seu cuñado e a varios
dos seus socios.
Fontenla e Castro relaciónanse dende os tempos en que o primeiro presidía a Asociación Provincial da Construción da Coruña. Castro mesmo conseguíu que
Endesa lle traspasase ás súas sociedades 96 megavatios de potencia eólica para producir nos concellos de Muras e Ourol sen recibir compensación ningunha.♦

olo que estamos
escoitando e vendo,
non hai moita marxe
para a dúbida. No mercado
político semella funcionar a
lóxica do canto peor,
mellor: a maioría dos
encargados de emitir as
mensaxes optan pola
máxima simplificación
destas para asegurar a
fidelidade dos vellos
clientes e captar a vontade
dos novos. Mentres que a
realidade social está inzada
das lóxicas complexidades
derivadas da presenza de
diversos intereses
confrontados, a propaganda
política é unha colección de
consignas reducionistas. E
hai que recoñecer que, neste
momento, o PP encabeza de
xeito destacado tal
competición de
despropósitos.
Se o territorio temático
fica delimitado polo
penúltimo episodio da serie
ETA-HB e polo recente
órdago de, sobre, con,
contra Jesús Polanco, non
hai espazo para pensar e
falar de cousas que están
moi próximas pero
semellan formar parte
doutra galaxia social.
Canto tempo hai que o
debate sobre o impacto
social do tipo de
crecemento económico
existente non figura nos
postos sobranceiros da
axenda mediática? Por que
non se reflexiona con maior
frecuencia sobre a
persistente compatibilidade
que se rexistra entre a
medra da riqueza creada e o
mantemento de importantes
desigualdades no tecido
social? Por que se acepta
–case sen discusión– que a
Consellaría de Innovación é
intervencionista cando
elabora un novo decreto
sobre as instalacións
eólicas e, porén, os
anteriores responsábeis
políticos non o eran cando
permitían prácticas
especulativas e
oligopolísticas no sector?
E se poñemos as luces
curtas sobre a longa
precampaña electoral,
podemos comprobar que as
grandes proclamas dalgúns
sobre o valor da liberdade
ou da ética non pasan a
proba do algodón. Porque
cando un partido non é
capaz de substituír o actual
alcalde de Arteixo e outro
non é quen de prescindir
do alcalde de Foz, a
política é calquera cousa
menos unha escola de
aprendizaxe para a
sociedade.♦

O goberno central manda comprobar
a cantidade de fuel que permanece no Prestige
RUBÉN VALVERDE
O goberno central baixará ao pecio do Prestige para investigar as posíbeis fugas existentes e a cantidade exacta de fuel que queda nas adegas. A decisión tomada débese

a que tal e como adiantou A Nosa Terra hai máis de dous anos, existe unha investigacion de científicos do CSIC, o Ciemat e a Universidade de Pennsylvania que indican que nas entrañas do barco aínda fican entre 16.000 e 20.000 toneladas de fuel.

José Luís de Pablos é responsábel dunha investigación sobre a
cantidade de fuel que aínda ficaba nas adegas do barco e que advertía sobre os riscos de fuga. A
investigación foi silenciada polos demais medios até finais do
ano pasado. Os científicos españois e norteamericanos afirmaban que co sistema de bolsas lanzadeira utilizado por Repsol era
imposíbel ter recollido todo o
fuel da adega e que aproximadamente ficaban nas adegas entre
16.000 e 20.000 toneladas, cando a petroleira daba a cifra de
700 toneladas.
A vicepresidenta do goberno
central, María Teresa Fernández
de la Vega, anunciou a semana
pasada que “querían estar seguros ao 150% de que non se podería producir unha nova marea negra” e que polo tanto mandarían
un equipo a inspeccionar as adegas do Prestige. A operación,
que lle será encargada novamente á empresa Repsol, levarase a
cabo entre os meses de xuño e
setembro.
Con este anuncio, o goberno
central recoñece as denuncias
feitas por A Nosa Terra a finais
do 2004, cando se aseguraba que
podería producirse unha nova
marea negra en caso de que se
destapasen as soldaduras feitas
por Repsol nas fendas do casco.
Agora a compañía petroleira terá
que descender a 4.000 metros de
profundidade e comprobar se as
adegas continúan seladas.
Cómpre lembrar que en novembro do 2006 foron rexistradas varias manchas de fuel no lugar onde está o Prestige e máis
tarde comprobouse que o petróleo procedía do barco. O goberno central insiste en que “en ningún caso existe o mesmo perigo
que no pasado”. Porén, tal e como insisten os científicos do
CSIC e do Ciemat, co sistema de
bolsas lanzadeiras é imposíbel
extraer o 95% do fuel do pecio
dun buque. Cando menos permanecen baixo auga o 30% do que
había nas adegas”.♦

Nº 1.262 ● Do 29 de marzo ao 11 de abril do 2007 ● Ano XXX

A vicepresidenta recoñece que pode ser certo que fiquen 20.000 toneladas,
como denunciou A Nosa Terra no 2004
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A CIG convoca unha folga de protesta

A Xunta reforza a relixión e reduce as horas
de música, plástica e tecnoloxía
H. VIXANDE
O alumnado do Ensino Secundario Obrigatorio que elixa relixión sairá máis preparado nesta
materia que na música, a educación visual e a tecnoloxía porque a Xunta decidiu reducir horas de clase nestas disciplinas.
Os novos currículos escolares
que prepara a Consellaría de
Educación contemplan unha redución na carga lectiva dun 40%
nas materias de música e educación visual e máis dun 43% no
caso da tecnoloxía. Pola contra,
a relixión non só mantén o seu
horario da actualidade senón que
ademais incrementa o número de
horas respecto ás ensinanzas mínimas que fixou o Ministerio de
Educación e Ciencia.
As consecuencias da decisión da Consellaría de consolidarse implican un prexuízo na
calidade de ensino do alumnado
e representan un recorte de horas
lectivas que afectará principalmente ao profesorado interino
que imparte estas materias, considera o sindicato CIG.
A central máis representativa
no ensino, a CIG, reclamou que
se recupere a carga horaria de
tecnoloxía, plástica e música por
seren ámbitos “fundamentais na
formación básica do alumnado”.
Paralelamente, o sindicato nacionalista reclamará a redución
do horario da relixión e a educación para a cidadanía. Para a
CIG, a educación para a cidadanía é unha materia que ten que
abordarse de forma transversal
en todas as disciplinas do ensino,
en lugar de impartila illadamente. Facelo doutra forma sería privar desta formación aos alumnos
matriculados en relixión.
A decisión da Consellaría de
Educación de reducir carga horaria nas materias de plástica, música e tecnoloxía contrasta co
anuncio que fixo a principios do

Con ocasión da reunión do Consello Escolar de Galiza en Santiago o 28 de marzo, a CIG convocou unha concentración de protesta contra o anuncio da Consellaría.

mes de marzo, cando informou
que a conselleira Laura Sánchez
Piñón considera que é necesario
“acadar un estatus acorde con
Europa nas ensinanzas de música e danza”.
Non conforme coa medida
anunciada por Educación, a CIG
iniciou unha campaña na que solicitará o apoio tanto das asociacións de pais e nai como do
alumnado. Tamén recorrerá á recolleita de sinaturas. Ademais,
chamou a participar nunha concentración de ensinantes diante
da reunión do Consello Escolar o
28 de marzo e convocou unha
xornada de folga para o xoves 12

de abril e unha manifestación o
mesmo día en Compostela.
Para o secretario xeral da
Federación do Ensino da CIG,
Anxo Louzao, “está a rexistrarse unha deriva da Consellaría de
Educación que se caracteriza
pola súa arrogancia”. Louzao
citou comportamentos non dialogantes por parte do departamento que dirixe Sánchez Piñón, como na negativa a negociar a oferta de emprego, o recorte nas horas lectivas de plástica, música e tecnoloxía, o
cambio do horario escolar en
xuño e setembro e a situación
do profesorado interino. “Lem-

bra tempos pasados”, dixo Louzao en alusión ás prácticas do
Partido Popular cando estaba no
Goberno.
O sindicato nacionalista
cuantificou en máis de cen os ensinantes interinos que van ser os
prexudicados pola decisión da
Consellaría de recortar a carga
lectiva de plástica, música e tecnoloxía. “Xa temos máis de
2.700 sinaturas de profesores recollidas a toda presa”, indicou
Anxo Louzao. Ademais, a redución da carga lectiva nestas materias tamén implica que os ensinantes con praza definitiva terán
que impartir disciplinas afíns ou
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desprazarse fóra do centro de ensino. “Iso implica un descenso
na calidade educativa do alumnado”, advertiu Louzao.
Alén da polémica respecto á
diminución da carga lectiva en
plástica, música e tecnoloxía,
outro aspecto que menciona a
CIG é a necesidade de abrir un
debate sobre a implantación da
segunda lingua estranxeira obrigatoria, algo que considera que
implica introducir “un elemento
elitista e selectivo no ensino”, un
sector que xa debe afrontar a formación nas dúas linguas oficiais
que ten o país, ademais do primeiro idioma estranxeiro.♦

O profesorado cualifica de ‘populista’
a extensión do horario partido a xuño e setembro
H.V.
Co argumento de conciliar a vida
familiar e laboral, a Consellaría de
Educación vén de decidir manter o
horario habitual de inverno no ensino primario durante os meses de
xuño e setembro. O profesorado
rexeitou a medida e lembrou que o
horario continuado neses meses é
compatíbel cos comedores e os
servizos complementarios.
Os colexios que tiñan xornada partida, continuarán a tela
durante os meses de xuño e setembro. Trátase dunha decisión
da Consellaría de Educación
que racha cunha longa tradición de redución do horario escolar a principio e final de curso que se instaurara para facili-

tar a adaptación do alumnado.
O horario escolar será “o
mesmo para todo o ano académico, desde o primeiro día do curso até o último”, sinalou a conselleira Laura Sánchez Piñón cando anunciou a medida. A titular
de Educación indicou que suporá
“unha mellora para a ensinanza
pública, xa que permitiría ofrecer o servizo de comedor todo o
curso, conciliando a vida familiar e laboral dos pais”.
No entanto, a decisión nin
gustou nin foi xustificada polos
ensinantes. A CIG Ensino presentou máis de cinco mil sinaturas do profesorado afectado, que
pertence á maioría dos centros
do país onde existe xornada par-

tida –aqueles colexios con xornada continuada continuarán como deica agora.
Ademais de rexeitar a medida, o principal sindicato no ensino, a CIG, tamén discutiu os argumentos que dá a Xunta para tomar esta decisión. “A verdadeira
conciliación da vida laboral e familiar non depende da ampliación do horario lectivo nin de estender a xornada partida a todo o
curso escolar, senón de dotar de
servizos complementarios (transporte e comedor) e actividades
extraescolares os centros, independentemente de que sexan rurais ou urbanos e da modalidade
de xornada lectiva (continuada
ou partida). Cuestión que con es-

te tipo de proposta a Consellaría
non garante”, indicou a CIG.
A conciliación da vida laboral
e familiar dos pais é algo que xa
se ensaiara nalgúns centros de
ensino que tiñan xornada continuada durante todo o ano. Nos
mesmos funcionou o comedor
escolar, así como o transporte e
as actividades extraescolares. Este é o modelo que a CIG reclama
para os centros con xornada partida durante os meses de verán.
O secretario xeral da CIGEnsino, Anxo Louzao, cualificou
de “populista” a medida da Consellaría de Educación. O sindicato tamén anunciou que prepara
mobilizacións porque a Xunta
negouse a negociar esta decisión

a pesar de contar a central sindical co aval dun número elevado
de profesores e centros de ensino. Para o sindicato, Educación
modificou “unha xornada que
sempre estivo en vixencia e nunca foi cuestionada”.
Por outra banda, unha das razóns que esgrime a CIG para manifestarse a prol da xornada lectiva continuada en horario matinal
en setembro e xuño é que esta
“ten a finalidade de establecer un
acceso gradual desde o período
das vacacións ao período lectivo
no mes de setembro, e de atenuar
a incidencia do cansazo acumulado de todo o curso durante o mes
de xuño, período que coincide
coas avaliacións finais”.♦

A UE prevé a privatización de Astano
para antes do 2015
RUBÉN VALVERDE
A UE ten en mente a privatización de Astano. Así o especifica
claramente no programa LeaderSHIP 2015, que é o documento
que define as bases do futuro naval dentro da UE. Ese mesmo
programa indica que o futuro da empresa pública estatal española non ten futuro porque obriga os estaleiros militares europeos a incorporar equipamentos de defensa e ataque con tecnoloxía comunitaria, cando até o momento podían utilizar a estadounidense, algo que lle aseguraba unha mínima carteira de clientes.
Navantia deixará de ser competitiva no eido militar nun futuro e
por iso a UE considera que debería privatizarse. Así o indica claramente nas liñas programáticas
que veñen de ser aprobadas ao
abeiro do programa LeaderSHIP
2015, que marca os retos comunitarios no sector naval. O novo
Plano Europeo de Defensa obrigará a que as empresas europeas
utilicen tecnoloxía de defensa e
ataque comunitaria.
Nun dos apartados do documento abórdanse as “necesidades
de construción de buques de guerra”, e chégase á conclusión de
que cómpre integrar aínda máis os
estaleiros que dentro da UE se
adican ao campo militar. O obxectivo da UE é reducir ao máximo o
número de estaleiros que se adiquen a construír buques de guerra.
“A construción europea de
buques de guerra está dominada
por empresas nacionais. Sen unha
maior cooperación e consolidación existe o risco de que os actores europeos se vexan marxinados en termos globais, o que pode
reducir as futuras opcións de Defensa da UE. A creación duns actores europeos solidamente integrados contribuirá á competitividade europea, e reforzará a súa
actual posición dominante nos
mercados internacionais”, indica
LeaderSHIP 2015.
A UE buscará que de aquí a
oito anos se reduzan os estaleiros
militares para fornecer unicamente as armadas dos distitnos estados que a integran. De feito, unha
das medidas que fan supoñer que
a SEPI terá que desprenderse en
breve dunha parte dos seus estaleiros ou seguir sen darlle carga
de traballo é que pretende que as
construtoras de barcos utilicen
sistemas de defensa propios, o
que eles definen como “unha cooperación industrial entre os estaleiros e os proveedores”.
“A normalización dos compoñentes en subsistemas debería
basearse nun enfoque voluntario e
sistemático (...). O obxectivo final
destes esforzos debe ser a interoperabilidade dos sistemas, buques
e flotas. A cooperación debería organizarse arredor dun número limitado de grandes proxectos, utilizando recursos compartidos de
I+D e un mercado único europeo
de equipos de defensa”, indica o
documento aprobado pola UE.
Baixo esta premisa despréndense dúas cousas. Por un lado,
que a UE só vai estar interesada
en contar cun número reducido

de estaleiros que sexan quen de
producir tan só os buques que
demanden os Estados europeos.
Por outro lado, a viabilidade dos
estaleiros públicos estatais quedaría máis minguada aínda ao
non poder contar con clientes externos e ademais os terceiros países tampouco estarían interesados en incorporar sistemas de
defensa e ataque europeos.
De feito, unha das razóns polas
que Navantia ten clientes na actualidade é porque utilizan sistemas
americanos de defensa, que son teconoloxicamente os máis avanzados do mundo. “Para competir no
mercado, os estaleiros só poden facelo por prezo ou por diferenciación. Semella que coa nova normativa de defensa, todos os estaleiros europeos van montar os mesmos equipos, co cal non haberá diferenza entre eles. Por outro lado
semella pouco probábel que Navantia poida competir por prezo,
coa actual estrutura tan integrada
que ten. Estamos a falar dun dinosaurio que apenas conta con subcontratas que axilicen o traballo, co
cal, para que comecen a traballar
os soldadores, hai que esperar a
que rematen os tubeiros ou os caldeireiros, ou os proxectos de enxeñaría. Ese tipo de estaleiros son
pouco competitivos hoxe en día, co
cal Navantia está condenado e a
única solución que lle queda a Fene é que lle permitan acometer a
construción civil”, explica o economista Ramón Yáñez Braxe.♦

O estaleiro noruegués Aker
podería ser o vindeiro propietario
A falta de viabilidade do proxecto de Navantia é o que impulsa a
UE a pedir que se promova a privatización do estaleiro ou cando
menos dunha parte. Neste contexto parece pouco lóxico que a
SEPI prefira optar por seguir
mantendo os terreos de Fene
ociosos ou que se escuden en futuras carga de traballo, xa que a
propia UE desmente esta posibilidade. Unha empresa norueguesa xa amosou o seu interese en
varias ocasións por poder investir en Navantia, Aker Yards.
Esta empresa, especializada
en plataformas petrolíferas (offshore), é un dos estaleiros mais

importantes de Europa. O seu interese por Navantia xa foi expresado en varias ocasións e xa aparecía no seu plano de expansión
de comezos do ano 2000. Porén,
como puido saber A Nosa Terra,
o interese foi freado en varias
ocasións pola SEPI e a propia
empresa sinala que nunca vai
mover ficha se hai algún tipo de
problema político.
Na actualidade, a dirección
da empresa non quixo confirmar
nin desmentir o seu interese polo
estaleiro, algo lóxico cando se
trata dunha operación de tal envergadura. De todos os xeitos, a
primeira opción tanto para o go-

berno central como para o autónomo seguiría sendo a de Barreras, que xa fixo varias manobras
de presión indirectas anunciando
que podería adquirir estaleiros
no sueste asiático.
O presidente da compañía,
Francisco González Viñas, tampouco pode presionar máis alá
por motivos obvios: para acometer a construción dun barco
fai falta depositar unha garantía
previa de cartos, que é un montante prohibitivo para calquera
empresa naval. No caso español, é o Estado quen se ofrece
como aval. “Hai que ter en conta que calquera barco que fabri-

ca Barreras vale máis que todo o
estaleiro”, explica o profesor
Yáñez.
Viñas sabe que unhas malas
relacións coa SEPI poden supoñer moitos atrancos para o seu
estaleiro, podendo entrar en
problemas de liquidez, malia
ser o estaleiro máis saneado e
con maiores beneficios do Estado. Por ese motivo, a estratexia
de presión de Barreras non vai
ser nunca frontal. Ademais,
tampouco quere que a SEPI lle
conceda maiores vantaxes á
Aker en caso de saír finalmente
a concurso público as instalacións de Astano.♦
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Co novo Plano Europeo de Defensa
será imposíbel que Navantia poida competir coa súa actual dimensión

50 anos do
Tratado de Roma
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Achégase a CCOO, que rexistra,
como a UGT, unha tendencia á baixa

A CIG pode converterse na
segunda forza ao remate
das actuais eleccións sindicais
H. VIXANDE
Aínda que o proceso electoral
sindical estenderase até final de
ano, albíscase unha situación na
que a CIG substituirá a CCOO
como segunda forza do país. A
finais de xaneiro UGT contaba
co 32,3% dos delegados, CCOO
co 29% e a CIG co 27,4%.
A tendencia seguida nos últimos
meses indica que a CIG recortará
a distancia que aínda mantén con
CCOO e rematará por superar a
este sindicato, aproximándose á
UGT. Os resultados nas comarcas
máis industrializadas e o aumento
significativo nos sectores fundamentais por parte do sindicato nacionalista contrastan cun descenso nesas áreas no caso das dúas
outras centrais. En conxunto, ao
remate do período podería comezar a falarse dun empate técnico
entre os tres sindicatos principais.
Considerando as anteriores
eleccións sindicais, no conxunto
de Galiza a CIG aumenta un
2,4% mentres que UGT diminúe
un 0,4% e CCOO o 1,4%. Así,
UGT pasa do 32,7% ao 32,3%,
CCOO do 30,4% ao 29% e a
CIG do 25% ao 27,4%.
Por comarcas, o ascenso da
CIG prodúcese en todo o país
agás na Mariña, unha bisbarra
moi cativa e con escaso peso sindical onde a perda dun delegado
pode implicar quedar sen a totalidade da representación nun sector. UGT mantense na Coruña,
sube en Ourense, Santiago e Pontevedra, pero descende na Mariña, Ferrol, Lugo e Vigo. CCOO
ascende na Coruña, A Mariña,
Lugo e Santiago e recúa en Ferrol, Ourense, Pontevedra e Vigo.
Nas comarcas, tanto a UGT como CCOO teñen resultados moi
irregulares. Hai ascensos moi significativos como os que consegue
CCOO na Coruña (6,2%) e Lugo
(9,6) e descensos moi acusados como os que rexistra UGT na Mariña
(3,6%) ou Lugo (6,5%). Mais en
conxunto non representan unha
modificación substantiva dos resultados porque non se producen
nas comarcas con maior censo de
traballadores e empresas. Isto implica que os ascensos de CCOO
non impiden o recorte final no número de delegados no conxunto do
país e os descensos da UGT só representan unha redución do 0,4%
da súa representación en Galiza. A
CIG, porén, ademais de subir nas
comarcas máis relevantes como
Ferrol (5,7%), A Coruña (2,5%) ou
Vigo (4,3), agás na Mariña, tamén
ten subidas no resto do país.
De todos os xeitos, o mapa
sindical continúa a ser desequilibrado. A CIG é a primeira forza
en Ferrol (35,3%), Vigo (34,6%)
e Pontevedra (31,4%), onde desbanca a CCOO, pero no resto das

Suso Seixo, Secretario Xeral da CIG.

comarcas queda no terceiro lugar. En Lugo (16,4%) e Ourense
(21,9%) o seu peso é baixo e está en correspondencia cunha escasa industrialización desas comarcas e coa presión que sobre o
sindicato nacionalista exercen as
outras centrais e as direccións
das empresas. A Coruña é a única comarca industrial na que a
CIG non ten unha representación
decisiva (21,6%). Trátase dunha
situación que vén de atrás e que
paseniñamente vai converxendo
co resto da Galiza industrial. “É
unha comarca na que o nacionalismo esperta máis reparo”, indicou Consuelo Martínez, a secretaria de Organización da CIG.
Por sectores, de momento a
CIG baixou na Administración, a
banca e a sanidade. O descenso da
banca produciuse porque esa fe-

deración asumiu o sector de telemarketing. Na sanidade porque
aínda están pendentes os resultados no Sergas, onde están en xogo
moitos delegados. Con respecto á
Administración, o panorama só se
poderá analizar unha vez que conclúa o proceso electoral na Administración autonómica, pois a reconfiguración do Goberno e a nova estruturación dalgunhas Consellarías impide saber exactamente onde se producen os descensos
e ascensos. Por outra banda, unha
concatenación de erros levou á
CIG a presentar unha candidatura
en Vicepresidencia que non foi
admitida por entrar fóra de prazo.
Como no resto da Administración
autónoma, o efecto que ten este
erro só poderá avaliarse ao remate
do proceso electoral.
En conxunto, a CIG valorou
de forma positiva o proceso electoral en curso. “Na grande empresa xa éramos a forza maioritaria e
agora comezamos a medrar na
mediana”, asegurou a secretaria de
Organización, Consuelo Martínez.
Como aspecto negativo, Martínez
subliñou “a agresividade da patronal e dos sindicatos estatais coa
CIG. Ven a posibilidade real de
que sexamos segunda forza e actúan con certo nerviosismo. Fan presión sobre os nosos candidatos,
ameazan con despedimentos, temos que ocultar os nomes dos nosos representantes até a presentación das candidaturas...”♦

MANUEL CAO
Estes días estase a celebrar o medio século da creación da Europa moderna como institución relevante no ámbito internacional. Moitos foron os cambios producidos dende aquel 25
de marzo de 1957 e cómpre lembrar o contexto político, económico e institucional inicial para avaliar os progresos acadados. A 12 anos do final da II Guerra Mundial, nunha Europa dividida por áreas de influencia entre os EE UU e a URSS,
empezaba a emexer unha nova Europa apoiada no Plan Marshall e na reactivación do eixo franco-alemán nun contexto internacional gobernado pola guerra fría e polo predominio das
institucións deseñadas e manexadas polos EE UU (FMI,
GATT, OTAN, etc) co dólar como moeda internacional fronte a un marco con apenas 10 anos de vida.
Os avances na construción europea foron lentos e producíronse antes na economía e na sociedade civil para irse trasladando á axenda política segundo as circunstancias electorais materializándose en novos deseños que ían modelando o
edificio sempre inconcluso das institucións europeas. Un dos
factores clave que determina a evolución de Europa é o carácter democrático das decisións dos Estados con períodos
de eurooptimismo e euroescepticismo derivados do latexo
das sociedades e gobernos dos países membros aos que se
engadía a crecente influencia da globalización económica e
social. A inexistencia de mecanismos coercitivos ou de poderes dominantes claros fixo necesario o consenso á hora de
tomar as principais decisións o que contribuíu á ralentización
das estratexias e medidas que adoptar pero tamén á maior lexitimación destas dado o carácter diverso dos países membros cada vez máis acentuado coas sucesivas ampliacións. Se
inicialmente os EE UU viron con bons ollos a consolidación
das institucións europeas, co paso do tempo o crecemento
destas en potencia económica, tecnolóxica, demográfica e
social fixo aumentar os conflitos dende as primeiras “guerras
comerciais” até a diversidade de opinións en asuntos de política internacional e aberta competencia nun mundo plural,
diverso e multipolar.
A institucionalización europea ten un forte contido económico dende o seu inicio e é aí onde se observan os principais avances ao longo destes 50 anos sendo as políticas de
estabilización e redistribución as que tiveron un maior desenvolvemento. A estabilización está hoxe asignada ao BCE
que xestiona a política monetaria sendo a creación do euro
o factor de coordinación e vencellamento económico e social máis importante dos acadados até agora. O euro fortaleceu o mercado europeo internamente facilitando a asignación e a circulación dos factores de produción e a nivel internacional dotou á UE dun instrumento formidábel para influír neste mundo multipolar. As políticas redistributivas
iniciadas coa PAC e as políticas rexionais fóronse adaptando aos cambios producidos na economía mundial e ás necesidades dos novos Estados membros contribuíndo á cohesión europea como espazo económico diferenciado.

Resultados electorais por comarcas (%)
Entre paréntese puntos de aumento ou diminución respecto á consulta anterior

CIG

UGT

CCOO

A Coruña
A Mariña
Ferrol
Lugo
Ourense
Pontevedra
Santiago
Vigo

21,6
25,9
35,3
16,4
21,9
31,4
27,6
34,6

(+2,5)
(-0,4)
(+5,7)
(+0,2)
(+1,5)
(+2,0)
(+0,4)
(+4,3)

37,4
33,7
30,8
33,1
34,8
30,2
33,6
28,6

(+0,0)
(-3,6)
(-2,2)
(-6,5)
(+0,3)
(+2,4)
(+1,5)
(-0,8)

39,5
28,7
25,7
35,8
27,1
30,2
29,2
27,8

(+6,2)
(+3,4)
(-2,6)
(9,6)
(-2,2)
(-3,0)
(+0,2)
(-2,1)

Galiza

27,4

(+2,4)

32,3

(-0,4)

29,0

(-1,4)

‘É lóxico que a construción
europea avance sobre todo
no ámbito económico e iso
non minimiza a súa influencia
pois existen poucos factores
máis determinantes que a economía
na vida das persoas”

Resultados electorais por sectores (%)
Entre paréntese puntos de aumento ou diminución respecto á consulta anterior

CIG

UGT

CCOO

Administración
Alimentación
Banca
Construción
Ensino
Mar
Metal
Químicas
Sanidade
Servizos
Transporte

24,4
22,5
30,4
31,5
16,5
38,1
36,3
31,7
24,8
23,6
19,7

(-0,9)
(+4,0)
(-2,2)
(+5,1)
(+0,7)
(+0,2)
(+6,1)
(+4,3)
(-4,3)
(+1,8)
(+2,5)

32,0
37,4
28,8
35,0
28,3
35,8
28,0
34,3
27,7
31,1
38,7

(+4,3)
(-0,5)
(+1,2)
(-1,2)
(-4,0)
(+1,7)
(-0,8)
(+1,0)
(+7,1)
(-2,0)
(-3,8)

25,7
35,5
28,6
30,8
24,0
17,6
32,3
27,1
18,8
26,5
32,7

(-0,8)
(-0,2)
(+0,6)
(-2,2)
(+5,9)
(-6,5)
(-3,8)
(-4,3)
(-3,4)
(-0,4)
(+0,5)

Galiza

27,4

(+2,4)

32,3

(-0,4)

29,0

(-1,4)

No seo da UE existen posicións moi contraditorias sobre o proxecto europeo sendo habituais a demagoxia e a desinformación como estratexia para captar a atención dos
votantes. É lóxico que a construción europea avance sobre
todo no ámbito económico e iso non minimiza a súa influencia pois existen poucos factores máis determinantes
que a economía na vida das persoas e, polo demais, dado
que ninguén quere renunciar ás súas institucións culturais,
sociais ou políticas particulares non ten moito sentido esgazar as vestimentas co denominado “déficit democrático
europeo”, pois ao final Europa foi, é e ha de ser o que queiran os europeos. Para España a integración na Europa comunitaria contribuíu á consolidación da democracia e ao
desenvolvemento económico e social.♦
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III Plenario da AN-PG no Quiosque Afonso da Coruña no 1979.

Mobilización do 1 de maio de 1980 en Ourense.

Historias de nós
BIEITO ALONSO
Para Luís Obelleiro
Algunhas semanas atrás, neste semanario,
Xosé Miranda fixo de bruxo do tempo. Botou man dunha memoria que envexo, e puxo
en ringoleira nomes de rapaces e rapazas
que, trinta anos atrás mal contados, forxaron
un elo. Eu, que participo da ofensiva contra
a desmemoria colectiva, vinme obrigado a
facer esforzos denodados por lembrar aquelo que nos unía. Pensei en cantos e cantas de
nós fumos ver, como eu fixen no cine Xesteira de Ourense, aquela magna laudatio que
se intitulaba “Franco, ese hombre”. Non sei
en que ano ocorreu, pero si que conservo dúas pegadas eternas (cada unha no seu respectivo xeonllo) por mor das présas dos meus
pais por ver de collermos butacas libres.
Atordoado, aínda, polas glorias do franquismo que tan pouco locían cando viñamos do
Instituto da Ponte aos couces coas botellas
de plástico que pillabamos polo camiño,
transmuteime en manifestante ardoroso contra unha celulosa que outros máis avispados
ca mín intuían chea de fume e de merda. Ás
apalpadelas. Así foi como demos en sentírmonos galegos. Fillos e fillas de emigrantes
rurais que malviviamos comestos por esa
contradicción que separa os soños das necesidades cotiás. Nativos contrariados que procuramos a volta ás ¿orixes? para desespero
dos nosos devanceiros instalados na renuncia á vida anterior de miseria regulamentada.
Aparecín por Santiago no mes de setembro do ano 1975. O que era, non o sei
aínda hoxe. O que non era, tampouco me
resulta doado explicalo. Lembro sensacións, a querencia por unha certa vertixe e
un orgullo descoñecido por ser parte dun
pobo que mitificaba e descoñecía a partes
iguais. Non tiña (non tiñamos) memoria de
nós. A miña, a particular, finaba nunha avoa
que criara dous fillos ela soa e que esconxuraba contra o neto “estudiante”. Ese era o
meu pobo, pero eu sentía nos fígados que
non quería ser parte del. Da outra, da memoria de todos e todas, eu non sabía nada.
Ao pouco de chegar a Compostela, fumos
ata Monforte para queixarnos da desfeita
que supoñía a emigración. Polo camiño,
nas curvas de Belesar, alguén se ergueu no
autobús (era Luís González Tosar, o Ché do
Irixo)e púxose a berrar “Homaxe ao Piloto”, “Homaxe ao Piloto”. Prometo, pola miña estirpe, que pensei nalguén que perdera
algún parente por aqueles cavorcos. Logo,
unha alma caritativa que me acompañaba
díxome que naquelas terras mataran o último dos guerrilleiros galegos, O Piloto.
Ao Ché volvín escoitalo meses despois.
Era na capela de Santa Susana e houbera
un funeral polos obreiros asesinados en

Gasteiz. Ao remate, escoiteille berrar “Er- xinar, polo fío do Xosé Lois (Carrabouxo),
ga Galiza ceibe e socialista” e, de seguido, do Xosé Lois Vazquez (Che), do Millán Piun estourido que aínda podo lembrar sen couto, que a nosa cultura podía ser popular
traballo. Foi a primeira vez na miña vida e nacional. Hoxe é o día que algúns veciños
que vin as balas de goma e foi a primeira limiaos aínda acordan unha comparsa de focarreira ad infinitum que me tocou praticar. rasteiros que soterraba a Autonomía en pleDaquela non sabía quen era Mariano no domingo de Entroido ao ritmo dunha laRajoy, pero o certo é que moitos deses actos daíña moi sentida. Escoitamos falar dos Ircolectivos nos que eu participaba orgulloso mandiños pola boca de Anselmo; do prolee desafiante foron “fermosos e bonitos”. Ao tariado simbiótico, no verbo ardoroso de
tal Rajoy non cheguei a velo pero si que to- Suevos; da língua que nos xuntaba, na retópei co que hoxe é alcalde (vitalicio) de Bea- rica apaixonada de Paco,…
riz. Era na praza de Mazarelos e dimos fuciAprendimos a reconciliarnos con aquel
ño contra fuciño. Os dous estudiaramos o pobo ¿colonizado? porque Xaquín Méndez
COU no Instituto da Ponte pero, por entón, (O Rubio), Fiz Valcárcel, Alfredo, Fernando
non paramos a confraternizar. Eu estaba de Sarria, Norberto, Isidro, e tantos outros, puarrimado a ERGA e el
xeron nas nosas mans
andaba con uns que
os fíos que teceron a nogastaban abrigos loden
sa propia identidade. Ás
ue sería hoxe de Nós apalpadelas, eles, os vee levaban cadeas nas
mans. Foi a primeira
os que andaban posen aquela transición. llos,
vez que lle ofrecín unlos trinta, teceron unha
has labazadas a alguén.
rede na que había sindiUnha cousa é segura.
Nunca destaquei pola
calistas (Rúas, Carme
miña capacidade para Os novos teñen espellos Carballo, Etelvino, Anvalorar os efectos dos
Sánchez, Genunos que mirarse. Para tón
impulsos. Cos anos,
cha…), organizadores
aquel amigo de Cristo escachalos ou para usalos, labregos
(Moncho,
Rei, Manuel Prado,
Aristóbulo, Eduardo,
acabou de profesor de
Margarita…) que tanto
pero aí están”
Língua Galega, milienfatizaban sobre o catando e candidatándose
rácter colonial da cota
na Fuerza Nueva de Piempresarial como desñar e, co tempo debido, como man dereita cargaban sacos de semente nos predios da Lide Baltar no Partido Popular. Semella que mia. Sacos e papeis que sempre tiveron un
isto, realmente, é o que foi a Transición.
acobillo agarimoso naquelas terras limiás; o
No curso 1976-1977 retornei a Ouren- que lle daban Tino e Mari na súa casa da prase. Cada un leva a cruz como pode e a min za Maior que –eu así a gardei na memoria–
aquel ambiente universitario de Santiago estaba construída no fume da cheminea e no
afogoume. Preferín voltar ao rego da mi- licor café das noites de chuvia. E estudiantes,
litancia familiar, do contacto con xentes sempre estudiantes, como unha man de obra
máis diversas. Máis que da xeración ER- xenerosa e inesgotable que atendiamos os roGA eu son un bo prototipo da escola da tos e mais os descosidos. Un espectro varioAN-PG. Obreiros, labregos, estudiantes e pinto no que convivían rapaces e rapazas das
pequena burguesía. Era así na realidade e, vilas, afeitos a convocar asambleas das Lahoxe, a estas alturas penso que foi unha bregas e xermes das primeiras candidaturas
decisión chea de bo xuízo. Ourense era o electorais do nacionalismo (Manolo Vázquez,
que era, pero a mín valeume para intuír Paco García, Cibreiro, Manolo Conde, …),
quen era eu, logo para confirmalo e, por estudiantes que viñan de fóra e que dispoñían
último, para saber que un certo destino de tempo e de posibles (Tonino Torrón, Fernos tiña deparado reconstruír o que outros nando Lorenzo,…) e os máis novos, os da
tiveran que deixar a medio facer.
quinta de finais dos setenta, que se fartaron de
Os que estabamos daquela pola cidade facer pancartas, asambleas e carteis contra os
miñota a facer inventario dun novo naciona- acenos de xerarquización e desgaleguización
lismo somos todos e todas fillos da Aurien- que saían do sempre escuro MEC (Xan Carse. Aí está a nosa memoria máis palpable. balla, Manolo Rosales, Xan Lamas, Sara, AnCando a asociación cultural abríu local na xo, X. Manuel Alonso (Rube),…)
praza do Correxidor comezou unha peregriEstudiantes que valeron para levantar e
naxe do saber, da aprendizaxe e da reinstau- para manter un tinglado organizativo que
ración da memoria. Soubemos, despois de nos superaba en dimensión, aquela AN-PG,
tanto tempo, que eramos parte dunha cadea e que fixeron milagres verdadeiros: cuase
a construír unha Nación e alí pudemos ima- adolescentes de dezaoito ou dezanove anos

‘Q

dirixindo grupos asamblearios do rural; rapaces amnésicos da súa propia memoria falando en cortes e bares de que tiñamos unha
historia común e compartida (lembro ben
unha viaxe por Cualedro, co X. Manuel
Iglesias, para darmos (pobre de min!) unhas
conferencias sobre a Historia de Galiza), e
outros, máis afoutos, a turrar cos taxistas e
outros porteadores desinteresados para impedir o acopio masivo de sufraxios a beneplácito dos que gañaran a Transición (ouvín,
hai moito tempo, unha moi edificante historia de tacholas e pneumáticos contada en
primeira persoa polo daquela activo axitador, Anxo Quintana). E os mestres e as mestras, fornecedores permanentes de infraestruturas e remendos para todo. Os e as ensinantes, sí, foron unha columna vertebral daquel movemento que viñera da (case) nada
e persoas como Chicho, Moncho Boán, Rosa Darriba, Xosé Manuel Iglesias, Concha e
os que a maldita fraqueza memorística non
me permiten lembrar, resultaron imprescindibles na subversión cívica do rural.
Esa é a transición que a min me acorda.
Sei que houbo outra –ou outras– que se alimentou de acordos e trasacordos, de conversas de baixo ton que respectaron aquelo tan
mercantil de que vales tanto como o que tes.
Sei que os que aquí citei pouco pintaron naquel trato e que outros, que seica pouco máis
tiñan (que llo pregunten a Xabier Arzallus),
saíron mellor parados porque no pobo aínda
se gardaba a memoria de tempos máis fecundos. Sei que a Transición será revisada á
baixa, cando toque, e que máis que unha democracia de baixa calidade (como lle teño lido ao amigo Sarille) o que nos deixou foi unha democracia tutelada e que por iso mesmo
non rematou ata o 23 de febreiro do ano
1981. Sei que, hoxe, quen se reclama herdeiro da Transición é o PP de Rajoy, a estrema
dereita, que agora é liberal, e algúns máis.
Tamén sei que para o PSOE é unha páxina a
superar, que para a súa esquerda foi un calvario que non semella ter final e que, ao cabo, foi o que foi. Pero, coa vista atrás, para o
nacionalismo galego (alomenos no que eu
estaba) foi un tempo imprescindible. Pexado
pola intransixencia, pola inexperiencia, polo
dogmatismo, pola inseguridade, polo medo,
pola ousadía, por todo o que queiran. Seguro que pudemos facelo mellor e con máis
xeito. Pero, ao cabo, que sería hoxe de Nós
sen aquela transición. Unha cousa é segura.
Os novos teñen espellos nos que mirarse. Para escachalos ou para usalos, pero aí están.
Nós non tivemos tal, nin tempo se me apuran, pero a Galiza de hoxe sería impensable
sen os labores daqueles días.♦
BIEITO ALONSO é historiador.
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O partido gobernante perde un 30 por cento dos escanos
Xiras
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

G

eorge W. Bush, o
home que quería
solucionar o
problema dos incendios
forestais cortando as
árbores, puido comprobar
na súa recente viaxe pola
América latina e indíxena
a importancia que ten o
seu país. Alí verificou
que son tres as palabras
inglesas que os pobos
repiten máis veces cando
reciben este tipo de
visitas: yankee go home,
coma testemuñaba unha
foto que reproducía unha
pintada sobre un cartel
anunciador dunha
multinacional.
Pouco despois do
comezo da invasión de
Afganistán, unha
pancarta dicía nun país
árabe: “EE UU,
preguntádevos por que
sodes odiados en todo o
mundo”.
Poucos asuntos de
política internacional
suscitan tanta
concordancia coma o
rexeitamento á actuación
estadounidense. As súas
montaxes publicitarias,
as escusas históricas e o
apoio ás ditaduras levan
á belixerancia en todos
os pobos que valoran a
súa independencia.
Bush, o home que
deu a orde de
bombardear o Iraq e
dixo que era porque
Sadam Husein fora quen
quixera matar o seu
papá, só pode falar de
encontros con elites
económicas ou políticas.
Fóra das rúas coutadas
estaba a xente
protestando e o aire cheo
de gases lacrimóxenos.
Distinta foi a xira de
Hugo Chávez. O
dirixente venezuelano
simboliza hoxe o soño de
Simón Bolívar e do Che
Guevara: a integración
americana dos pobos,
que leva, sen poder
evitalo, ao enfrontamente
con Washington.
É nesa América,
mais tamén no interior
dos EE UU, onde vai
topar a superpotencia a
máis grande resistencia.
Quen cuestiona a súa
política belicista, o
deterioro social, a
pobreza que aumenta, a
privatización da saúde e
do ensino. As derrotas
militares e a
contestación interna
levou moitos imperios á
súa desaparición. O
modelo de vida
idealizado que transmite
a propaganda non vai
ser quen de evitar o
deterioro do
norteamericano.♦

O federalismo medra no Quebec
a conta dos partidos tradicionais
CÉSAR LORENZO GIL
A Acción Democrática do Quebec pasou dos cinco aos 41 deputados na nova Asemblea do
estado canadense. Este aumento
débese ao gran fracaso dos liberais, que perderon o 30 por cento do seu apoio, e á baixada dos
independentistas, que agora
contan con nove escanos menos.
Cambio radical do panorama político do Quebec tras as eleccións do 27 de marzo. Se durante a última década hexemonizaron o parlamento o Partido Liberal (que tiña até agora unha folgada maioría de 76 escanos nunha cámara de 125 cadeiras) e a
que era principal forza opositora,
o Partido Quebequés (independentista), que tivo a maioría absoluta en catro ocasións nos últimos 30 anos, cos novos resultados a forza de moda é a Acción
Democrática do Quebec (ADQ),
partido de ideoloxía conservadora pero de recoñecido autonomismo e excelentes relacións co
goberno central canadense. A
ADQ, que lidera Mario Dumont
(de só 36 anos), aumentou o seu
caladoiro de votantes (pasou de
cinco a 41 deputados) grazas a

Jean Charest, Primeiro Ministro do Quebec, Mario Dumont e André Boisclair.

dúas continxencias: o espectacular aumento dos investimentos
do goberno federal no estado (o
que provocou simpatías cara aos
conservadores do primeiro ministro Stephen Harper) e as súas
promesas sobre a mellora nos
servizos básicos. O partido gobernante, que lidera Jean Charest, seguirá no poder pese a só
contar con 48 escanos e o propio
Charest xa negou calquera posibilidade de adianto electoral.
O Partido Quebequés sufriu
unha baixa electoral (en calquera
caso moito menor que a sufrida no

2003, cando caeu dos 76 aos 45
deputados) que ten moito a ver coa
crise na dirección do partido e nas
dúbidas que esperta o seu líder,
André Boisclair, entre unha parte
moi nutrida da militancia (é homosexual e admitiu ter consumido
cocaína). Contra o que se publicou
estes días, os independentistas
quebequeses non centraron a súa
campaña na posibilidade de facer
un referendo sobre a autodeterminación (perdérono cando eran a
forza maioritaria) e seguramente
atravesarán un período de profundos cambios na cabeza do partido.

A axenda latinoamericana
Crónicas do mundo
dos últimos tempos está
marcada polas constantes e
importantes iniciativas que
parten dende o Palacio de
Miraflores. Dende comezos de decembro do pasado ano, no que revalidou a
súa presidencia nas urnas,
o presidente venezuelano
pisou o acelerador dos
cambios para entrar a máis
LAUDELINO PELLITERO
velocidade no socialismo
do Século XXI. No eido
económico os grandes movementos do presi- sencadear movementos diplomáticos zonais,
dente dirixíronse a nacionalizar sectores estra- que sen perder o norte da sintonía continentéxicos da economía como as telecomunica- tal na construción de procesos de cambio,
cións, o eléctrico, a recompra de explotacións porén, marcan distancias intermedias que
petrolíferas a compañías multinacionais... ou a
intervir 300.000 novas hectáreas de latifundios, para ser repartidas entre campesiños sen
e existe unha fronte
títulos de propiedade.
No eido das relacións internacionais, estréiaberta
que produce
tanse os vínculos do eixo andino con Bolivia e
Ecuador, mentres se articularon propostas ideun profundo desgarro
olóxicas zonais que marcaban abismos coas esinterior no Goberno Chávez
tratexias de Casa Branca para o continente.
Tanto nun eido coma noutro, as iniciatié a construción dun partido
vas do presidente Hugo Chávez están a encontrar reservas e silencios entre países cos
único que lidere
que sintonizaba no proceso de transformao proceso de cambio”
ción social iniciado a comezos deste século
en moitos países do continente, que acabou
coa década neoliberal que xerou máis pobreza e desigualdade.
A locuacidade do presidente Chávez cri- permiten políticas exteriores propias.
O último movemento vén de facelo o goticando acedamente a Uruguai polas súas
aproximacións aos EE UU na procura dun berno español, que dende hai meses comezou
unha
lenta pero permanente operación de
TLC, ou as críticas indirectas a Lula por promover acordos cos EE UU para acrecentar o desmarque do presidente venezuelano, coa
mercado do etanol –“estanse a preparar acor- substitución do embaixador de orixe galega
dos para despilfarrar campos fértiles en paí- Raúl Morodo.
Pero se existe unha fronte aberta que produses con fame, para favorecer que os coches
dos países ricos poidan andar”– deixa espa- ce un profundo desgarro interior é a relacionada
coa construción dun partido único que lidere o
zos nos que se perciben distancias.
Distancias entre líderes que están a de- proceso de cambio, denominado Partido Socia-

Os independentistas xa caeran nas
votacións do 1985 dos 80 deputados aos 23. No 1994 volvían ser a
forza máis votada.
No Canadá está previsto que o
Quebec pode decidir a secesión
do resto da federación a través
dun referendo de autodeterminación. Até agora, houbo dúas consultas, unha no 1980 e outra no
1995, con resultados bastante xustos a favor da integración. Tanto
Charest como o novo xefe da oposición, Dumont, son partidarios da
unión territorial, aínda que con diferentes graos de autonomismo.♦

lista Unificado de Venezuela
(PSUV). Costa acomodarse
a palabras duras na boca de
Chávez dirixidas a compañeiros de viaxe que traballaron sen desmaio en políticas
sociais, en proxectos de
transferencia de riqueza cara
aos sectores máis empobrecidos ou que estiveron ao
seu carón nos momentos críticos do golpe de Estado ou
do referendo revogatorio, remando contra corrente das
políticas intervencionistas dos EE UU ou do
abafamento dos medios de comunicación.
Compañeiros de viaxe que representan o
20 por cento do seu electorado, articulados
ao redor das forzas Podemos, Patria para Todos (PPT) ou Partido Comunista de Venezuela, que lle presentaron batalla a unha oposición que utilizaba mecanismos pouco democráticos, no obxectivo enfermizo da recuperación do poder por calquera método.
Palabras como “Se queren irse, que se vaian
facer oposición, pero fágano coa fronte alta”, dirixidas a ministros como o galego Farruco Sesto, do PPT, a cinco gobernadores, a 33 deputados... que representan 1,7 millóns de votos dos
4,8 que recibiu o chavismo nas últimas eleccións
presidenciais, considerándoos como inimigos
interiores, son a principal esperanza de recuperación do poder para unha oposición arcaica, desprestixiada e con pouca fe democrática.
As pasadas eleccións de decembro reforzaron o presidente Chávez. Deixáronlle o camiño expedito para afondar nas reformas pero a fractura interna representa un dos maiores obstáculos para a pervivencia da revolución bolivariana.
O país caribeño non pode permitirse o luxo
de perder unha manchea de destacados cadros,
importantes líderes nos estados ou sectores políticos cunha longa coherencia ideolóxica.
Nesta complexa tesitura, a impaciencia
ou os ultimatos non son o mellor camiño.♦

Os inimigos interiores
de Chávez

‘S
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Paisley aceptou pactar co Sinn Féin após unha loita antirrepublicana de varias décadas

O novo goberno de Irlanda do Norte
proponse mellorar a calidade de vida dos cidadáns
CÉSAR LORENZO GIL
O novo goberno de Irlanda do
Norte, malia estar composto
por dúas forzas practicamente
antagónicas, proponse metas
ambiciosas. Máis alá de procurar a reconciliación nacional, considera obxectivo
prioritario reclamar financiamento para aumentar a calidade da vida dos norirlandeses.
Como estaba previsto, os unionistas radicais do Partido Democrático Unionista (DUP), liderado
por Ian Paisley, acabaron pactando cos republicanos do Sinn Féin
que dirixe Gerry Adams. Este
acordo é histórico porque une dúas faccións norirlandesas enfrontadas durante décadas e racha formulacións ideolóxicas contrarias
a calquera diálogo entre independentistas e unionistas.
Paisley sempre pechaba os
seus mitins políticos berrando
aquel “Never” (Nunca) contundente a respecto da posibilidade
de encontro cos republicanos. O
veterano reverendo unionista liderou desde hai décadas a ala
máis radical dos contrarios a calquera autonomía de Irlanda do

O unionista Ian Paisley, á esquerda, e o republicano Gery Adams no intre da sinatura do acordo de goberno.

Norte. Sábese agora que colaborou activamente coa policía na
represión dos republicanos e defendeu até hai meses a máxima
dureza contra o IRA. “Até que
vexamos os seus líderes pregando perdón polos seus horrendos
crimes non admitiremos sentar
na mesma mesa”.
Mais a postura radical do
DUP foi perdendo forza conforme o partido ía superando en vo-

tos o Partido Unionista do Úlster
(UUP), hexemónico durante
moitos anos –non en van David
Trimble, o seu antigo líder, fora
o único presidente da Autonomía
norirlandesa. Converterse en
maioritario obrigou o DUP a tripar a realpolitik e esquecer o radicalismo.
O Sinn Féin, de todos os xeitos, tiña ben difícil conseguir o
acordo gobernamental pero o

partido republicano soubo salvar
todas as celadas do DUP e manter o prestixio entre as súas bases
electorais. A demanda de Paisley
de que os independentistas recoñecesen a policía e as autoridades xudiciais de Irlanda do Norte tivo como contrademanda a
necesidade de que o goberno norirlandés tivese independencia
nos nomeamentos na xudicatura.
Unha vez asinado o acordo,

uns e outros rapidamente quixeron esquecer as moitas dúbidas
mutuas que albergan e ofreceron
un avance do seu programa. A
esencia do novo goberno autónomo (que leva suspendido desde o
2002) será, segundo o novo presidente, Ian Paisley, a busca da calidade de vida para os norirlandeses a través de políticas que favorezan a mellora nos servizos públicos e o autofinanciamento.♦

Alemaña lidera unha iniciativa para aprobar unha norma común no 2009

A UE renovará o Tratado para unha Constitución antes de fin de ano
C. L.
A chanceler alemá, Angela
Merkel, lidera unha nova corrente na UE a favor de volver
tentar aprobar unha Constitución común para os 27 países
membros. Aproveitando que
Alemaña preside a Unión, a primeira ministra propuxo que an-

tes de fin de ano se volva redactar un proxecto de tratado
constitucional que poida ser
asumido pola cidadanía. Esta
iniciativa gustou en varios países, algúns como Portugal (cuxa presidencia de quenda podería coincidir coa sinatura do novo tratado) xa anunciaron que é

“a medida que máis demandan
os europeos agora mesmo”.
En realidade, a proposta de
Merkel revive pantasmas do pasado máis recente. Hai só un par
de anos, a anterior proposta de
constitución europea quedaba
esfarelada en dous referendos
que se negaron a aceptala en Ho-

landa e Francia. Tras ese fracaso,
a maioría dos países preferiron
adiar a hora de volver falar dun
asunto tan espiñento e que demostrou ter unha liña políitca na
elite dificilmente asumíbel polo
común da cidadanía.
Diante desta apatía, Merkel
agarda que as eleccións presi-

denciais francesas sirvan para
“fabricarlle” un aliado nesta contrarreloxo. Se o eixo franco-alemán volve tomar as rédeas da
Unión e se logra reducir o curioso euroescepticismo dos novos
membros do leste, talvez volva
haber referendos sobre a Constitución europea no 2009.♦

Aquí fóra
As diverxencias e os conflitos de intereses van a máis no escenario europeo. Na
práctica totalidade dos ámbitos, xa falemos de políticas básicas ou de dereitos
sociais, de enerxía ou de asuntos como a
seguridade ou os posicionamentos internacionais, perfílanse dúas Europas con
comportamentos claramente diferenciados. A que Donald Rumsfeld chamou
“vella Europa”, a que puxo reparos á
guerra contra o Iraq e que recea hoxe tamén do uso de medios non diplomáticos
contra Irán (con calendario de agresión
fixado, segundo fontes rusas), confróntase cos países da ampliación, que están
noutra onda e devecen pola protección
estadounidense da que esperan obter,
igualmente, beneficios económicos adicionais. Certo é que con eles a UE incrementou a súa poboación nun 30%, a súa
riqueza nun 5%, pero os seus problemas
tamén se agrandaron até o infinito, favorecidos polo auxe de tendencias políticas
claramente regresivas, en boa medida como consecuencia das medidas auspiciadas pola propia UE para homologar ambas as realidades.
Cando se cumpre o 50º aniversario do
Tratado de Roma, os conflitos internos
alertan do colapso e da progresiva perda
até da máis elemental coherencia orixi-

Europa, ¿Europa?
XULIO RÍOS
nal. A falta de ambición aféctalles non so- ciente, cando non cínico e pouco construamente ás grandes proclamas políticas se- tivo, para avanzar na plasmación dunha
nón mesmo a proxectos de natureza eco- orde internacional máis democrática. Nos
nómica e estratéxica
momentos críticos, os
como Airbus ou o sismatices desa Europa
tema de comunicalimitada abren tímio
tempo
do
desarme,
ción Galileo, que, de
das expectativas comfracasar, minguarían
pensatorias.
e
non
de
alentar
as
posibilidades,
A esas graves difitantas veces cantadas,
cultades internas deunha nova carreira
de conformarse como
bemos sumar agora o
de armamentos
un piar de referencia
plan dos EE UU de
no sistema internainstalar un sistema anque
enfronte
a
Europa,
cional do século XXI.
tisimísiles que vén
É certo que moitos
sen comelo nin bebelo, afondar na fenda eurodos comportamentos
pea. Rusia foi a pricon Rusia”
da UE non son máis
meira en manifestar a
ca exercicios calculasúa visceral oposición.
dos de retórica buroTanto Alemaña como
crática e ambigua, unha filigrana loábel Francia xa explicitaron os seus reparos.
que escenifica ese inmenso poder brando Certamente é o tempo do desarme, e non
que alén do noso contorno é tan respecta- de alentar unha nova carreira de armamendo e celebrado, pero que resulta insufi- tos que enfronte a Europa, sen comelo nin

‘É

bebelo, con Rusia. Pero países como Polonia ou a República Checa semellan ir por
libre, mentres os EE UU actúan por conta
propia eludindo o diálogo cos seus outros
socios occidentais. Unha vez máis, a orde
europea abanea pola inxerencia de Washington na órbita da súa seguridade e
acentúa os seus problemas de división.
As contradicións internas teñen paralizada Europa, e os ventos que poidan soprar despois das eleccións francesas tampouco auguran posibilidades certas dunha
reorientación que desatasque o actual proceso para converter a UE nun actor político autónomo capaz de desempeñar o papel activo que reclaman os cambios internacionais. Bruxelas queda bastante atrás.
A presidencia alemá apenas pode contemporizar coa Polonia nacionalcatólica. A
UE está presa no seu propio castelo. Condenados e carcereiros deambulan polos
seus corredores, “libres” e sen poder
desenredarse. Todos comparten a mesma
cama pero teñen diferentes soños. Nun artigo publicado o pasado 19 de marzo no
Der Spiegel reflexiónase xa sobre como
sería Alemaña se a UE non existise. A deconstrución non se anuncia.♦
XULIO RÍOS é director 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

A eliminacion do deporte escolar
Non é unha práctica moi recomendábel facer caso dos rumores pero hai algúns que teñen
moitos visos de ser certos polas
fontes das que proceden. Este é
o caso daquel que circula no
mundo do deporte galego referido ao deporte escolar. Concretamente o rumor sinala que o Goberno actual vai facer desaparecer o deporte escolar.
Cales son os elementos obxectivos que permiten darlle
creto a este rumor? Primeiramente, comprobar que o modelo foi mudado sen consensuar
coas partes implicadas, isto deu
lugar a un fracaso manifesto na
maioría das provincias con escasa participación dos colexios.
Amais disto non se dotaron os
recursos necesarios para os pertinentes desprazamentos dos rapaces, negándose nalgúns casos
as empresas de autobuses a faceren o servizo pola contía económica que ofrecía a Xunta.
En segundo lugar creouse, co
amparo da Xunta, unha comisión
de traballo con distintos axentes

PA C O VILABARR O S

para analizar as fórmulas máis
axeitadas destinadas a constituír
un modelo integrador, participativo e realista. Esta comisión

despois de traballos previos de
documentación nos que se estudaban as leis deportivas do Estado español, o Plan Vasco do De-

porte, o Plan Xeral do Deporte de
Andalucía, etc, quedou no esquecemento e non foi convocada.
En terceiro lugar implementouse un modelo sen profesionais contratados, sen considerar
as particularidades da estrutura
socioxeográfica galega, implicando os colexios e o profesorado sen consulta previa e coa
conseguinte sorpresa destes e
unha masiva negativa a participar. Loxicamente, as AMPAS
sen recursos para poder traballar non son quen de soportar os
custos da práctica e inhíbense.
Finalmente, no lugar de implicar as federacións deportivas
e os clubs, en vez de cooperar
cos concellos e as agrupacións
deportivas, formalizouse un sistema illado, sen recursos, orfo
de apoios e coherencia no que
só confiaron uns cantos instalados na prepotencia dos cargos e
a suficiencia egoísta do que non
necesita consultar.
Con todos estes ingredientes
e á vista dos resultados cómpre
ter en conta o rumor, non lles
parece?
Evidentemente, hai aspectos
positivos no novo modelo que
merecen ser destacados. Por
exemplo, a práctica polideportiva ou a contextualización no eido escolar. Isto sempre que non
se chegue a excluír, algo que é
temido por moitos, que ven que
nos casos nos que a estrutura dos
colexios non está polo labor, deben suplilos con clubs ou escolas
deportivas municipais. É dicir, se
só se deixa participar a colexios
e estes non contan con persoal
nin con medios ou vontade, entón os rapaces están abocados á
exclusión. Por iso é preciso permitir a participación naqueles
casos nos que non hai posibilidade por parte dos colexios, en resume, incluír no lugar de excluír
e xerar competencias estériles
que non conducen a nada.
Un goberno de esquerdas
que non aposta polos servizos
públicos, que prefire financiar
equipos profesionais e crear ligas con equipos de elite está ne-

cesariamente abocado a un estrepitoso fracaso e deste terán
que darlles conta aos seus electores e aos galegos que contamos co dereito a un deporte público de calidade.
Para entregarlles os servizos
ás empresas con concesións a 50
anos xa temos o PP que polo menos é coherente co que predica e
non leva a engano. O modelo de
deporte tanto no ámbito federativo, como municipal ou na escola
eran claramente mellorábeis. Pero o que non se pode facer é destruír algo que conta cunha ampla
participación, sacándolle osíxeno, provocando confusión ou
vendendo fume. O deporte escolar ten moitas deficiencias que
este goberno tiña a oportunidade
de solventar subvencionando a
contratación de profesores para
as AMPAS, facilitando o transporte dos rapaces do rural, promovendo conxuntamente cos
concellos a creación e potenciación de escolas deportivas ou
incorporando os xogos e deportes tradicionais. Poucas ou ningunha destas medidas foron tomadas deica agora pero namentres créanse iniciativas de dubidosa significatividade social como carpas itinerantes ou organización de campionatos de España, de Europa, etc, que pretenden servir de escaparate, e eu
pregunto escaparate de que? cando miles de mozos non teñen posibilidade de participar, adestrar
e desfrutar de profesores, cando
un gran número non ten forma
de ir á casa na aldea despois de
adestrar e non dispón dun material mínimo, cando infinidade de
colexios non contan cos recursos
imprescindíbeis e por se fose
pouco cando a Educación Física
unha vez máis e menosprezada
na lei educativa e nos currículos,
pero véndesenos que aumenta a
obesidade na poboación infantil
e para iso inventamos a estratexia NAOS e campañas na televisión que aínda non se sabe moi
ben a quen beneficia.♦
coquegl@terra.es

Fotograma d’ O bosque animado.

Fina Casalderrey.

Fotograma d’ A casa da miña avoa.

Neira Cruz premio
Fiz Vergara Vilariño

Os libreiros premian
a Rivas e Casalderrey

Homenaxean
Cinco documentais
a Wenceslao F. Flórez para o Doc Galicia

O escritor compostelán Xosé Antón
Neira Cruz vén de ser recoñecido co
VII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, un galardón convocado polo concello de Sarria e pola asociación cultural Ergueito. O xurado, composto por
Emma Pedreira, Isidro Novo e Miguel
Anxo Fernán-Vello, presidido por Xosé
Antonio García, alcalde do concello, e
con María Casar, presidenta da asociación, como secretaria, decidiu por unanimidade outorgar o premio á obra presentada baixo o lema E/Oco habitado.♦

Fina Casalderrey foi a gañadora no apartado ao mellor autor do Premio Irmandade
do Libro, convocado pola Federación de
Libreiros de Galicia co obxecto de recoñecer o labor de divulgación do libro e da lectura en galego. O xurado valorou a “calidade da obra e o seu compromiso”. Tamén
recibiu premio Os libros arden mal, de
Manuel Rivas, a Biblioteca Virtual, da
Asociación de Tradutores Galegos, a
publicación Feismo? Destruír un país,
da Difusora das Letras, Artes e Ideas,
Ler Libraría e o Centro Ramón Piñeiro.♦

O bosque animado por Dygra será escenario o 1 de abril da Fraga ilustrada, un
encontro de debuxantes organizado pola
Asociación Galega de Profesionais da
Ilustración, que reunirá a vintetrés artistas gráficos. Trátase dun taller de campo
no que se ilustrará conxuntamente a
obra de Wenceslao Fernández Flórez O
bosque animado. David Rubín, Calros
Silvar, Fran Bueno, Jaime Asensi, Miguel Porto, Emma Ríos, Noemi López e
Xulia Barros, son algúns dos autores
que se trasladarán á fraga de Cecebre.♦
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A cuarta pista, de Pela del Álamo, Pic-nic,
de Eloy Enciso Cachafeiro, A casa da miña avoa, de Adán Aliaga, As voces do
Prestige, dirixido por Ángel Pérez e Cambio climático. O reto do século XXI, de Xavier Silva, son as fitas documentais que
compoñen o catálogo de Docs Galicia. Este programa, posto en marcha polo Consorcio Audiovisual de Galicia, ten como
obxectivo a distribución e promoción do
xénero documental feito no país. O catálogo inclúe ademais imaxes, sinopse da película e bio-filmografía de cada director.♦

Entrega
Entrega dos
dos María
María Casares
Casares

A gran festa
do teatro
A.G . N .

O
ESCRITOR PERIFÉRICO. Os autores non casteláns
que procuran o recoñecemento en Madrid (o que inclúe a edición e a visibilidade das súas obras) deben presentar, en cada ocasión, un certificado renovado de boa conduta. Un bo exemplo é o de Bernardo Atxaga. En
cada entrevista vese impelido polo entrevistador a vulnerar o secreto do
seu voto. O autor de Obaboak defínese, en tales ocasións, partidario de
IU-EB que é unha maneira de salvar a cara: non voto nacionalista, vén
dicir Atxaga, pero tampouco caso cos partidos dinásticos de Madrid. Logo está o discurso. Sempre debe haber un titular contra as literaturas na-

cionais e un parágrafo que relativice a importancia do idioma propio,
fronte ao carácter primordial das traducións (condicións ambas que non
se lle esixen aos escritores en castelán). Todo o cal non os salva de recibir críticas nas que os argumentos ad hominen sobrancean sobre os literarios, como lle sucedeu ao propio autor vasco. Por último, o interfecto debe enunciar que autores en castelán son os seus preferidos, o
que resulta outro prezo a pagar, neste caso en xabón para os autores da
Corte. Borges, que sempre se declarou anglófilo, salvaba a papeleta,
cando visitaba Madrid, dicindo que o escritor español que máis lle gustaba era Cansinos Assens. Cansinos que?, preguntaban os xornalistas.♦
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Eduardo Alonso e Xulio Lago
grandes triunfadores dos María Casares 2007
A.N.T
A gala de entrega dos VII Premios María Casares de teatro,
celebrada a noite do 27 de marzo
no Teatro Rosalía de Castro da
Coruña, viu o triunfo de dous veteranos homes do teatro galego,
Xulio Lago e Eduardo Alonso.
Lago dirixiu a peza do dramaturgo Martin MacDonagh, A raíña
da beleza de Leenane, mentres
Eduardo Alonso é autor do texto
orixinal de Imperial, café cantante. O primeiro levou o premio
como director e a súa obra acadou varios dos premios de maior
relevancia, mentres que a obra
de Alonso foi a que acadou o
meirande número de premios.
A maiores destes dous trunfadores da noite, Luís Tosar
conseguiu o seu primeiro premio teatral, polo seu papel no
Hamlet de RTA dirixido por Lino Braxe, unha obra que tamén
acadou recoñecemento para
Gonzalo Uriarte como mellor
intérprete secundario.
A gala, transmitida en diferido
pola TVG, foi conducida por Xosé Manuel Rabón e tivo un trasfondo musical republicano, facendo unha parodia dos monecos de
guiñol nonnatos da TVG, na que
conversaron Fraga e Beiras.♦

Palmarés 2007
Mellor espectáculo
A raiña da beleza de Leenane.
Teatro do Atlántico
Director
Xulio Lago por A raiña da beleza de
Leenane. Teatro do Atlántico
Actriz protagonista
Luísa Merelas.
O regreso do deserto. CDG
Actor protagonista
Luís Tosar. Hamlet. RTA Producións
Texto orixinal
Eduardo Alonso. Imperial. Café cantante
Adaptación/Tradución
A raiña da beleza de Leenane
de Martin McDonagh
Actriz secundaria
Anabel Gago. Carambola.
Lagarta, lagarta.
Actor secundario
Gonzalo Uriarte. Hamlet.
Escenografía
Imperial, café cantante.
Teatro do Noroeste
Música orixinal
Bernardo Martínez.
Imperial: café cantante
Maquillaxe
Carmela Montero. Macbeth.
Sarabela Teatro
Vestiario
Paco Conesa. Imperial, café cantante
Iluminación
Eduardo Alonso. Imperial, café cantante
Premio de Honra Marisa Soto
Concha Abad.
O actor Xavier Estévez recolle un premio na gala dos María Casares.

A.G . N .

A fonte do xuramento,
unha obra inaugural que cumpre 125 anos
O IGAEM bota a andar o Plan de Artes Escénicas e diversas conmemoracións
X.C.
A efeméride, marcada pola estrea
o 13 de agosto de 1882 na Coruña da obra de Francisco María de
la Iglesia “A fonte do xuramento”, festexarase cunha exposición
didáctica itinerante, un congreso
das artes escénicas, unha programación especial de espectáculos
e unha campaña publicitaria de
sensibilización social.
O 13 de agosto de 1882 estreouse no Liceo Brigantino da Coruña A fonte do xuramento de
Francisco de la Iglesia que foi representada dúas veces máis nese
mesmo ano. Inaugurábase así o
teatro en galego, cunha peza costumista dun autor que pelexou
porque o rexurdimento literario
galego tamén tivese traslación
aos escenarios. Na Historia do teatro galego de Laura Tato, a profesora ferrolá sitúa os avatares
que rodearon a obra “da mesma
maneira que durante o século
XIX foron escasos os defensores
da recuperación do uso oral da
lingua, tamén o foron os que consideraban necesario crearen un teatro galego destinado, non ás clases populares, senón ás minorías
cultas. O apelativo de “Capitán
Araña”, que os correlixionarios
de Francisco Mª de la Iglesia lle
atribuían, indica que estaba inten-

tando ensarillalos nunha empresa
sen participar nela. (..) De aí que
De la Iglesia se decida a dar o primeiro paso: “Coñecía ser necesario un mártir en toda nova igrexa,
e, confiando na indulxencia de
cantos puidesen ser os meus xuíces, e máis acreedores á gloria
que puidese resultar da campaña,
aceptei o compromiso dicíndolles: ben, eu abrirei fogo; pero a
ver quen me segue na loita. Eu recibirei os primeiros golpes, a vós
tócavos recoller os loureiros que a
sorte puidese vedarme”
A obra de Francisco de la
Iglesia é “unha peza romántica
na utilización do verso e no maniqueísmo dos personaxes, e realista na temática e na posta en escena. A súa obsesión polo realismo da montaxe levouno a solicitar prestadas armas confiscadas
pola xustiza e a procurar en Mera o vestiario para a representación. Na formulación dramática
adiantábase ao realismo benaventiano furtando da mirada do
espectador todo aquilo que puidese ser desagradábel, de forma
que sabemos dos feitos porque os
actores os contan, non porque os
vexamos en escena. Isto concorda perfectamente co fin moralizante e didáctico da peza”.
Segundo os documentos da

época recollidos por Laura Tato a
obra foi recibida con moito aplauso, “o que obriga a nos preguntarmos por qué o cadro de declamación do Liceo Brigantino non contou con máis textos galegos que
levar a escena, xa que a nosa historia posterior demostra que sempre que houbo un grupo de actores
dispostos a traballar, xurdiron dramaturgos e textos. As causas deste silencio son tan complexas como as que provocaron que non se
vise a necesidade de recuperar o
uso oral da lingua”.
Plan galego das artes
escénicas, exposición e
congreso
A Consellaría de Cultura aproveitou a celebración para anunciar que despois de aprobarse polo Consello Reitor do IGAEM o
Plan Galego das Artes Escénicas
abrirase un proceso de reflexión
e diálogo, a partir dunha diagnose do sector para a definir o marco de actuación das políticas públicas relacionadas coas artes escénicas. O plan procura dar resposta a unha demanda histórica
do sector e prevé realizar unha
planificación integral das políticas públicas a respecto das artes
escénicas. Participarán todos os

organismos e
institucións
que teñan que
ver co
teatro,
ademais
de creadores,
produtores,
distribuidores e receptores, que
realizarán as súas achegas a través de distintas mesas de traballo. As conclusións do plan serán
presentadas en outono no marco
dunhas xornadas específicas.
Os eixos estratéxicos do Plan
son: consolidar e fomentar os
procesos de innovación na creación e xeración de contidos; promover e potenciar as industrias
vencelladas ás artes escénicas;
garantir a accesibilidade dos públicos ás actividades artísticas;
consolidar o mercado de artes escénicas; e promover a internacionalización económica e cultural das actividades escénicas.
Unha exposición comisariada polo estudoso da historia do
teatro Carlos Biscaínho achegará, a través de imaxes e obxectos o devir do noso teatro polos

grandes períodos históricos da
actividade dramática galega. A
mostra, que se inaugurará na
Coruña no mes de xuño e percorrerá despois distintas localidades galegas, completarase
cun espazo versátil de visionado e relación cos diferentes sectores implicados na creación
escénica, denominado “Pavillón Lino” en homenaxe a todos
aqueles locais de exhibición
que xogaron un papel crucial na
historia do noso teatro. A Coruña acollerá tamén o 13 de agosto de 2007 o acto de homenaxe
Francisco de la Iglesia e a súa
obra fonte do xuramento.
Tamén en outono terá lugar
o Congreso das Artes Escénicas
de Galiza. Asemade, os espectadores poderán asistir nos vindeiros meses a unha programación
escénica especial, coa finalidade
de achegar o teatro a públicos
novos e a espazos e ámbitos non
habituais, desde os que se porá
de manifesto o amplo abano de
posibilidades das artes escénicas. Esta programación levará
aparellada unha campaña de
sensibilización e promoción do
teatro galego, que se realizará a
través dos medios de comunicación social e de “estratexias de
impacto directo”.♦

Nº 1.262
Do 29 de marzo ao 11 de abril do 2007
Ano XXX

A beleza
que
nos fere
MARTA DACOSTA

M

ahmud Darwich
reivindícase como
poeta non
comprometido. Afirma
contundentemente “que
artista pode representar sen
interrupción o papel de poeta
…comprometido, no sentido
antigo do termo? Se pretende
representar ese papel, a
ocupación conseguirá matar
tamén a poesía.”
Contra esta morte loita o
poeta, unha e outra vez,
cando reclama que non se
fale da súa poesía polo feito
de ser el un poeta palestino e
a súa obra estar edificada
sobre os alicerces da
experiencia vital da
colonización. Darwich
reivindícase como poeta máis
alá do compromiso, mais na
nosa mente resoa o poema
identidade, escrito en 1964:
Escribe!
Que son árabe
Que ti roubaches as viñas dos meus pais
E a terra que cultivaba
Eu e máis os meus fillos
Ti colléchesnos todo excepto
Para a sobrevivencia dos meus netos
Estes penedos
Mais o voso goberno vainos coller tamén
O poeta quere reaccionar
especialmente fronte aos que
intencionadamente pretenden
desposuír a súa poesía da súa
calidade intrínseca e reducila
a un simple texto
reivindicativo, nunha sorte de
reducionismo desprezativo
que nega a calidade da escrita
comprometida.
Non é novo. En toda
parte aqueles escritores e
escritoras que a través da
forza do seu verso quixeron
chegar ao pobo e conmovelo,
levar aos seus beizos
palabras coas que enunciar o
seu sufrimento, coas que
remoer o día a día, coas que
darlles esperanza, foron
manipulados
intencionadamente por unha
crítica acomodada ao sistema
que procurou para eles os
cualificativos de choróns ou
panfletarios. Tamén nós os
galegos e as galegas sabemos
destes exemplos, sabemos da
dor do poeta e da fermosura
do seu verso.
Hai beleza nas palabras
que nos feren e que
proclaman a furia dos
negados. A nosa alma tamén
berra, e do amor nace o seu
dereito:
Escribe! ...
Que non teño odio polos homes
Que non asalto a ninguén mais que
Se teño fame
Comerei a carne do meu Usurpador
Coidado! Coidado! Coidado
Coa miña furia.

Encrucillada cumpre trinta anos
A revista nuclea
os debates do cristianismo de base e galeguista
X.C.
Un cambio na dirección pero mantendo a continuidade
é a boa noticia coa que o
grupo animador da revista
de pensamento cristián Encrucillada, celebrou os trinta
anos da aparición da publicación en febreiro de 1977.
No grupo fundador están os nomes que agoran ceden o testigo
da dirección a Pedro Fernández
Castelao, que explica que a mudanza faise de común acordo
entre todos “non hai ningunha
crise. Ao contrario, o cambio
responde a darlle continuidade
a un proxecto que se sostén basicamente co apoio dos nosos
1.500 suscriptores. É posíbel
que fagamos algunhas mudanzas, quizais con novas seccións
sobre aspectos culturais que hoxe son centrais e que pode que
non tratemos adecuadamente.
En todo caso do que se trata é
de actualizar a publicación”.
Na equipa fundadora de
Encrucillada están, entre outros, os nomes de Andrés Torres Queiruga, Engracia Vidal,
Xosé Chao Rego, Martinho
Montero, Xosé Alvilares, Manuel Espiña, Carlos García
Cortés, Bernardo García Cendán, Pilar Wirtz ou Afonso Zulueta, que despois foron incorporando unha miriada de firmas dentro do universo nacido
do espírito do Vaticano II que
chamaba a inculturar o cristianismo na sociedade. Con esa

Pedro Fernández Castelao, novo director de Encrucillada.

intención non houbo dúbida á
hora de que o galego fose o
idioma exclusivo da publicación o que a converte nunha
das publicacións pioneiras logo
da Ditadura, á que se sumou no
mesmo campo de traballo o
quincenario Irimia.

O balance destas trés décadas que fai o novo director, Fernández Castelao, é optimista
“modestamente axudamos a nuclear a un sector que non é o oficial da Igrexa galega, cunha lectura diferente á de publicacións
ligadas ao galeguismo outrora

(como Logos na etapa republicana), que estaban máis viradas
ao teolóxico. Encrucillada quer
amosar unha ollada diferenciada e sintetizar os resultados do
diálogo entre cultura e cristianismo. Daquela o idioma foi
unha consecuencia natural que
xa se vía nos propios coloquios
de parroquias que nos anos 70
xa axudaron a asumir o identitario como parte imprescindíbel
da inculturación”.
A revista pódese tamén situar dentro do conxunto de
iniciativas que veñen sosténdose, alén do terreo editorial,
como as Romaxes ou as
Asambleas de Crentes Galegos, “nós mesmos levamos celebrado vinte e unha edicións
do Foro de Relixión e Cultura,
unha xornada anual de debate
na que veñen participando varios centos de persoas”.
Un fragmento do editorial
da revista cando a morte de Xoán Paulo II permítenos coñecer
a orientación democrática do
seu pensamento, “a transformación non é fácil, pois ten contra
ela séculos de praxe e a terríbel
inercia do poder, sempre remisa
a renunciar aos seus hábitos (...)
dígase o que se diga, e búsquense cantas razóns aparentemente
teolóxicas se queira, unha Igrexa non democrática nun mundo
cada vez máis convencido dos
valores democráticos estará faendo incríbel o Evanxeo e ocultando o rostro de Deus para as
novas xeracións”.♦
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Unha poeta
noiesa

Visita exploratoria á casa poética
María do Cebreiro publica Os hemisferios
Título: Os hemisferios.
Autora: María do Cebreiro.
Edita: Galaxia.

Revisitamos hoxe a obra de
María do Cebreiro, un nome
imprescindíbel no panorama da
poesía actual. Dixemos ben, revisitar, malia que Os hemisferios constitúa a súa última entrega. Quen entrou na poesía de
María do Cebreiro non deixará
de revisitala, quen entre neste
Os hemisferios ha de lelo e relelo. E é que xa está feito con
esa intención,
o abandono do Os poemas
discurso poético tradicional poden
é absoluto e semellar
nada novo en un tanto
María do Ce- fríos.
breiro. A lec- Porén,
tura do acto velaí a arte,
poético máis velaí
vangardista
revélanos a a maxia,
aparición dun tamén
xeito de poetar hai paixón
no cal o/a poe- no frío.
ta ten tanto de
creador/a como de anfitrión/oa, de acompañante. É a poesía a fórmula da
que se serve para pedirnos que
o/a acompañemos ao mundo da
beleza, que sintamos e mensuremos a súa calor ou frío ou
simplemente contemplemos,
que á fin a beleza é iso, a capacidade de sentir. Ben entendido
que o sentir non exclúe a razón,
senón que, tantas veces!, o pesamento é orixe e/ou canle para o pensamento.
A anfitrioa non che ensina
a súa casa, foxe de obviedades,
o convite é para que ti a explores, contando coa súa etérea e
segura compaña (“É a túa vantaxe: que te observo”) (87).
Mais debes saber, a voz poética advertiracho, que non todo
é terra prometida, que non todo está dentro da casa. O texto
poético é unha ventá e desde
esta fenda de versos tanto poder mirar cara dentro como cara a fóra. “Todo está escrito?
Non” (63); “(Fóra: / O texto
non está / dentro da natureza) /
Dentro: / A natureza está / fóra
do texto”. (49); “O prodixio
non era / que a madeira cravada florecese. / O prodixio é
que medre unha metade / fóra
da nosa vista” (37).
A casa non ten chave (“Somos o código. Non temos chave”) (87). Pensándoo ben, si
ten chave, unha única chave
que están nas mans de cada un
dos lectores, a curiosidade, o
afán por coñecer, que é o afán
por sentir e pensar. É unha casa de tres andares e con cuarto
escuro, un cuarto para explorares como un cego a vida, un
cuarto escuro que é como este
poemario que che pide que peches os ollos para por fin ato-

María Mariño. Cantiga da
costureira poeta, con texto de
Xosé Agrelo Hermo e ilustracións de Alfonso Costa, é unha pequena
biografía en
verso con
moitas
ilustracións
que se achega
á vida da
homenaxeada
no Día das Letras 2007 cun
aquel de fantasía e raigames
populares. É obra póstuma de
Agrelo. Editan a Xunta de Galiza e Toxosoutos.♦

Colección
centenaria

María do Cebreiro.

par a luz do que hai dentro. Un
dos andares é un planetario,
está rexido polos planetas do
Sistema Solar (con centro na
Terra) que titulan os poemas,
poemas de aspecto narrativo,
dialogais e dialogados, á vez
encerrados e/ou abertos a espazos convencionais (hotel, caixeiro automático, avión…)
que suxiren viaxe, como viaxe
é o acto de ler, como viaxe é o
acto de escribir, como viaxe é
o encontro entre os dous sexos,
os dous hemisferios do sentir e
pensar que dialogan e que no
seu diálogo establecen a métrica da perplexidade, a esixencia
de procurar entre parlamentos

incongruentes mais liricamente consecuentes, pretendidamente secuenciados, pretendidamente porque á fin todo o libro cabe nun verso do mesmo
xeito que non existe verso rotundo, redondo, non hai verdade única, nin a da voz poética,
que precisa apartes, que precisa reescribirse, reinterpretarse
ou renacer e que non é unha
senón múltipla.
Outro andar é o das árbores, tamén se recoñece porque
titulan poemas, a escenificación é outra volta ao diálogo
coa natureza, diálogo coa vida, diálogo coas palabras, diálogo co libro. María do Ce-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

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

2. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.
3. LOIS E HELENA
BUSCÁNDOSE UN DÍA
DE TORMENTA.

Manuel Veiga.
Galaxia.
4. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.
5. NEW YORK, NEW YORK.
Inma López Silva.
Galaxia.

2. OS ESCRITORES GALEGOS
ANTE A GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA.
Xesús Alonso Montero.
Galaxia.
3. ESTE CAMIÑO
QUE FIXEMOS XUNTOS.

Antía Cal.
Galaxia.
4. BIOGRAFÍA DE Mª MARIÑO.
Xerardo AgraFoxo.
Galaxia.
5. FEISMO? DESTRUÍR UN PAÍS.
Varios autores.
Difusora.

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

breiro vai tomando conciencia
do libro e das súas características e reflexiona (“Hai árbores, no libro, pero non hai especies”) (85), titulado “Ensaio
e erro” e que tecnicamente e
formalmente pertence a outra
fornada, supón a superación e
esta á súa vez asimilación e
distanciamento. Porén dixemos que eran tres andares, hai
outro máis, a categoría “o outro”, varia ou vario, é como
unha garantía, unha táboa de
salvación para a poeta, que
descansa, que na creación poética hai moito de obsesión, e
tamén para o lector.
Os poemas, fóra daquel
primeiro andar e aínda tamén
nel, poden semellar un tanto
fríos, xa inclusive o mesmo título do poemario. Porén, velaí
a arte, velaí a maxia, tamén hai
paixón no frío, é como un querer acadar as estrelas cun bisturí que as delimite e as pouse
fendendo o branco firmamento, forzando as palabras deica
espilas diante do espello de papel, unha maneira de recuperarlles a esencia. Son poemas
que, sobre todo no inicio (no
remate xa vimos) teñen unha
esixencia, falar de amor (hai
outra cousa que importe?), de
amor que non só é sexo, que é
compaña da compresión, aínda
que os dous hemisferios sexan
tan distintos (aquí falamos de
dous, mais hemisferios hai tantos como preguntas), precisamente por iso é imprescindíbel
coñecer as necesidades (a
esencia) de cada un deles.
Amor, lingua, palabras, e todo
o que está fóra das palabras, da
lingua e que é amor tamén. “O
resto é soidade” (93), remata o
poemario.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Xerais alcanzará en breve os
cen números na súa colección
‘Fóra de xogo’. Cartas de
amor, de Fran Alonso, é
un conxunto de
nove cartas de
amor e desamor
escritas por mulleres, onde se
mesturan a
nostalxia, a frustración e a
esperanza. A morriña das balas,de
Xosé Díaz Díaz
(finalista do I Premio
Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil) é un western
protagonizado por John
Ribera.♦

98 e 99
Máis historias de ‘Fóra de
xogo’, de Xerais. En Acio sanguento, de Carlos Freire
Cordeiro
(premio de
Novela por
Entregas de La
Voz de Galicia
2005), os policías
Sieiro e Maquieira deben
investigar a morte
dun profesor de
instituto. Do outro lado
do espello, de Jordi Sierra i Fabra, conta a historia de Marisa,
unha rapaza de 16 anos que
pouco e pouco descobre a súa
identidade sexual.♦

Maltés en letras
Hugo Pratt adicoulle unha novela ao seu grande heroe de cómic.
En Corto
Maltés. Balada do mar
salgado, o italiano debuxa
con palabras a
sensibilidade
deste mariñeiro
amante de meterse en leas
alleas. Acompañado doutros personaxes
tentarán descubrir que oculta
o misterioso Monxe nunha illa
do Pacífico. Edita Galaxia.♦
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Revista Galega
de Educación
Nº 37. Ano 2007. Prezo 7 euros.
Dirixe: Xesús Rodríguez.
Edita: Nova Escola Galega.

O tema principal deste número é a recuperación e
mantemento do patrimonio lúdico galego. Na serie de traballos que se publican participa
Brinquedia,
a Rede
Galega de
Xogos Tradicionais.
Á parte
deste tema,
Amando
Vega
reflexioona
sobre a relación entre
mestres e educadores sociais.
Rocío Blanco e Analía González analizan a presenza da arte
contemporánea nas aulas.
Adriana Gewerc dá conta das
XIV Xornadas sobre Tecnoloxía Educativa. Montserrat Deán reflexiona sobre o
intercambio cunha escola de
Minnesota (EE UU).♦

Murguía
Revista Galega de Historia
Nº 11. Ano 2007. Prezo 10 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: AGH, Colectivo Murguía e Ponteno
tempo.

Carlos González explica o nacemento e consolidación de
Ribadeo, nos séculos XII e
XIII. Laura Novelle aproxímase á Restauración na provincia
de Ourense.
Gustavo Hervella e
Prudencio Viveiro analizan
o papel da
UPG e do
PCG perante a
transición
democrática.
Iván Villarmeá
relaciona o cinema de Jacques
Tati e o proceso de
urbanización na Francia de
posguerra. A entrevista é co
antropólogo Steffan Mörling.
Helena Miguélez e Montse
Penas contan a experiencia do
Centro de Estudos Galegos de
Bangor (Gales).♦

Cartafolk
Nº 5. Prezo 7 euros.
Dirixe: Óscar Losada.

Este número é monográfico ao
redor do grupo vigués
Berrogüetto, que leva vivo dez
anos. Inclúense entrevistas co
grupo (con motivo da
publicación
de varios
dos seus discos), algúns
datos sobre
premios e
participación
en festivais
estranxeiros,
as sete claves
do seu éxito e
moitas noticias
sobre a banda. Tamén se editan
as fichas persoais dos
compoñentes do grupo.♦

Unha excelente obra sobre a vellez
Ernesto Chao destaca na representación
da compañía Lagarta, Lagarta
Título: As últimas lúas.
Autor: Furio Bordon.
Compañía: Lagarta, Lagarta.
Intérpretes: Ernesto Chao, Rosa Álvarez e

Artur Trillo.

A historia que nos conta As últimas lúas é mínima, case inexistente: un home maior (o Pai)
que vive co seu fillo, a súa nora e os seus netos, decide marchar a un asilo de anciáns para
pasar alí o que lle resta de existencia. Asistimos ao seu de- As últimas
rradeiro día na lúas é
casa, á conversa co fillo an- un texto
tes de que este exemplar,
o conduza ao equilibradícentro, a un simo,
monólogo na con moito
súa nova mo- sentimento
rada… Pouco e moi
máis. E, non
e m b a rg a n t e , pouco
cando remata artificio.
o espectáculo
o espectador
queda coa estraña sensación de
ter asistido á narración de toda
unha vida, de ser testemuña
dun percorrido vital que –no
esboroamento que sofre no último momento– nos descobre
toda a grandeza e todas a miserias do ser humano, a fraxilidade dos seus desexos e mesmo,
coma quen non quere a cousa,
a auténtica natureza do amor
que emana desa súa humanidade agora definitivamente revelada. E este auténtico milagre
que se produce de cando en vez
sobre as táboas do teatro, ten
lugar en pouco máis de hora e
media. Como se explica isto?
Vexamos. É moi difícil non
caer no tópico e na sensiblería
cando se tocan temas coma este, no que se mesturan consideracións puramente morais (o
egoísmo dos fillos que procuran librarse dos seus proxenitores para vivir máis comodamente), observacións críticas
sobre a nosa sociedade (o papel
residual que se lles adxudica
aos anciáns) e reflexións crepusculares sobre a vellez, sobre
o sentido da existencia vista
dende os seus últimos chanzos.
E As últimas lúas, neste sentido, é un texto exemplar, equilibradísimo, con moito sentimento e moi pouco artificio.
Existe unha poética moi coherente e moi austera que conquista o arreguizo da emotividade sen recorrer ao sentimentalismo. A traxedia do home de
idade que se enfronta non á
morte, senón a unha vida desprovista das referencias coas
que adoitaba manexarse móstrase sen subliñados melodramáticos. Porque nel, a vellez

Ernesto Chao, Rosa Álvarez e Artur Trillo, protagonistas d‘ As últimas lúas.

exponse non coma un estado
de carencia, senón como un
xeito de mirar. Unha forma de
ver o mundo que nace da
consciencia de que talvez unha
vez fomos deuses, de que houbo un fulgor albiscado que nos
redimía da catástrofe da existencia material e de que a nosa
indeclinábel condición temporal nos impide reter o brillo dese relampo de eternidade. Unha
mirada contida na sabedoría
que dá a perda. Unha lucidez
non por sosegada menos triste.
E a serenidade que destila este
penúltimo suspiro impregna toda a obra: non é en absoluto
frecuente asistir a unha función
na que a enerxía abrolle dun
xeito tan intenso a partir dun
ritmo tan pausado, tan demorado, pero cunha precisión tan
exacta no seu ritmo.
Mais o verdadeiro tour de
force desta montaxe está na interpretación de Ernesto Chao.

É certo que xa no texto, a figura do protagonista é tan suxestiva e chea de matices, que
constitúe un deses agasallos
cos que os actores soñan permanentemente. Pero isto é teatro e é na materialización do
escrito, na encarnación dese
texto liña a liña, onde se xulga
a potencia dunha obra. E Chao
consegue responder ao reto en
todo momento grazas, sobre todo, a unha contención que lle
outorga ao seu personaxe unha
dignidade que é a clave para
contaxiarnos coa dor da súa ferida. Abonda con deixar constancia dos primeiros compases
da obra, nos que simplemente
está escoitando a Bach (e digo
“simplemente” porque sei que
o lector é perfectamente consciente da dificultade de “simplemente” escoitar música sobre un escenario) para decatarse de quen temos diante. A partir de aí veñen as miradas pun-

zantes, a decorosa
resignación, os raptos de ironía e, fundamentalmente, os
silencios. Uns silencios cos que
Chao vai tecendo
unha
sutilísima
personalidade ateigada de anceios, de
contradicións, de
virtudes e defectos
que acaban por debuxar un personaxe
inesquecíbel. Creo
que non me trabuco demasiado se
afirmo que Ernesto
Chao entrará –se
non estaba xa– no
devocionario persoal de todos aqueles amantes do teatro que asistan a
unha representación de As últimas
lúas.
O certo é que
toda a función está
posta en escea cun
coidado extremo. E
así, tanto Rosa
Álvarez coma Artur Trillo –un dos
actores que máis
alegrías nos dá aos
espectadores nos
últimos tempos–
logran crear os
contrapuntos perfectos á fenomenal
creación de Ernesto Chao. A primeira, dándolle o punto de misterio e
densidade que precisa a evocación do
pasado do protagonista. O segundo,
no papel do fillo,
construíndo un personaxe –con
poucos pero sólidos trazos–
dunha ambigüidade completamente necesaria para fuxir da
simplificación sociolóxica de
“que malo é que permite que o
seu pai vaia para o asilo”. Se a
isto lle sumamos a dirección de
Xulio Lago (que está a un paso
de converterse no meu director
de actores preferido da escena
galega: lembremos os seus últimos traballos en O encoro e A
raíña da beleza de Leenane) e
a brillante versión de Cándido
Pazó, teremos un traballo interpretativo e de dirección que está moi por riba do habitual.
A obra anda por aí, rebotando polas incoherentes políticas
de programación teatral dos
concellos do país. Fagan o que
sexa por coincidir con ela: é
unha das grandes funcións desta temporada.♦
MANUEL XESTOSO
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Xosé Miranda
‘A literatura fantástica non nos evade,
descóbrenos partes ocultas do mundo’
CÉSAR LORENZO GIL
Xosé Miranda (Lugo, 1955) ten unha ampla obra literaria, repartida entre a novela, o relato, a recompilación da tradición
oral e a poesía. Acaba de aparecer unha nova edición de Historia dun paraugas azul (Xerais) que engade os epílogos que o
propio autor excluíu na primeira versión. Ao mesmo tempo, reedítase A biblioteca da iguana (Xerais). Outras novelas súas, caso de Morning Star ou Pel de lobo (tamén en Xerais) figuran na
lista dos libros máis vendidos anos despois da súa publicación.
Nos últimos 17 anos publicou
máis de 20 libros entre novelas, libros de relatos, poesía,
lendas, mitoloxía…
Penso que a literatura é o
resultado da memoria fermentada. Hai que vivir, ler e escoitar moito e cando toda esa experiencia leveda é cando podes
escribir. E sempre se debe escribir pensando en entreter porque o peor que hai é unha literatura aburrida.
E por que un precisa escribir?
Eu preciso escribir por moitas razóns. Unha das máis importantes é que a literatura me
permite vivir moitas vidas.
Non teño capacidade para experimentar directamente outras
realidades que a miña pero

cando creo personaxes e historias aí teño liberdade absoluta.
Unha liberdade que vai incluso
máis alá do racional. O que
aparece nos libros sempre é inventado e iso dá unhas posibilidades enormes para os que deixamos solta a imaxinación.
Vostede sempre di que é
falso que a literatura fantástica sexa menos comprometida que a realista.
Na teoría literaria en Galiza
detectei en tempos un grave
erro. Falouse de que a literatura
debe ser un espello do mundo,
entendendo que o mundo é
aquilo que é mensurábel. Isto é
falso porque sabemos que o real
é aquilo que está na mente e,
polo tanto, pode haber moitos
realismos. As nosas letras sem-

pre viviron nesa suposta antíteE por que se impuxo esa
se entre a literatura realista e a
doutrina?
fantástica: Rosalía de Castro
Coido que a literatura galecontra Eduardo Pondal; Álvaro
ga estivo bastante influída pola
Cunqueiro contra Celso Emilio
poesía social española e todo o
Ferreiro… Por
socialrealismo
sorte, Xosé Luís
que promoveu.
Méndez Ferrín
Un socialrealisan
ficticio
superou esa divimo, por certo,
sión e xunguiu na é o mundo
que é o máis abumesma obra amrrido do mundo.
bas as correntes. d’A esmorga,
E iso desemboca
Mais iso non foi
nese tópico de
suficiente e pervi- de Eduardo Blanco que o realismo
viu durante moito
social é antifrantempo unha idea Amor como
quista, polo tanatroz: a literatura o da Escola de
to, demócrata,
realista é compolo tanto moralprometida, a fan- menciñeiros, de
mente máis detástica é escapisfendíbel polo tanÁlvaro
Cunqueiro”
ta. Eu negueime a
to mellor. Esas
aceptalo. Esa idea
consideracións
conduce a unha
éticas son un tanliteratura costuto ridículas e xormista, copia mal
den desa primeira
feita da literatura realista estapremisa falsa: que o realismo
dounidense, o denominado dirty
explica mellor a realidade.
realism (realismo sucio). E se
Tamén hai escritores reaun escribía literatura fantástica
listas que defenden que os
rapidamente lle apuñan dous
seus personaxes son ficticios,
cualificativos nunca ben explique non se deben comparar
cados: artúrico e cunqueiriano.
coa realidade.

‘T

É que aí está a cuestión. Todo é ficción. Tan ficticio é o
mundo d’A esmorga, de Eduardo Blanco Amor como o de Escola de menciñeiros, de Álvaro
Cunqueiro. Seguindo con Blanco Amor, a clase obreira que
aparece en Xente ao lonxe está
estilizada, filtrada de tal xeito
que aparece dun modo moi diferente ao real. Hoxe sabemos
que nas novelas de Émile Zola
non está reflectida a historia da
Francia decimonónica tal e como pasou senón que o autor
forzou a realidade para adaptala ao que quería expresar. Abusou do naturalismo e do hiperrealismo como quen usa a segunda persoa na narración, é dicir, por unha cuestión de estilo.
Mais a literatura fantástica
si que prescinde da realidade.
Non. Amosa unha parte da
realidade descoñecida. Sabemos que cinxirnos soamente ao
plano racional é incompleto.
Mais como galegos. Historicamente tivemos moi perto outra
dimensión, tan importante coma
a racional. O mundo do ser humano é moi amplo e hai que sa-
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ber abrirlles a porta aos seus soños, aos seus pesadelos, ás súas
ilusións e ás súas fantasías. O
que realmente me interesa dunha historia non é a suposta verdade que contén senón o propio
magnetismo que unha historia
precisa para manter a atención
de quen a escoita ou a le.
E como se consegue iso?
O fundamental da narración
é a historia. Un narrador debe
saber contar esas historias. E a
base das historias é a trama.
Non comprendo como alguén
pode prescindir da trama cando
escribe. Disque o importante é o
estilo. Non estou de acordo. O
estilo debe estar sempre ao servizo dunha trama, dunha historia. Eu cando sento a escribir
penso nun fío que debe ter un
principio e un final e cada páxina debe conducir o lector cara a
ese final. O estilo é a ferramenta necesaria para que ese argumento teña corpo, para que consiga interesar o lector. Defender
o contrario sería como dicir que

‘Q

tes de que se intemos que consuen
ventase a escritutruír as casas para
ra. Pero é como
mellor lucimento
se
achegue
se dixésemos que
das ferramentas.
A literatura psico- á literatura galega porque as patacas e a carne de
lóxica xa está toraxo existe na
da feita. Pódese hao facer
cociña
galega
ler a Fedor Dosxustamente
desde sempre,
toievski e esgotar
para variar temos
as posibilidades porque queira
que cociñar con
desa narrativa. Os
outra cousa. Inexercicios de esti- entender
véntanse receitas
lo son iso, exertodos os días cos
cicios, adestra- sentimentos
ingredientes de
mento, para descomúns
a
todos
sempre. A humapois usalo na
nidade precisou
construción de desde o noso
sempre de escoihistorias.
tar historias que
Mais despois punto de vista
se foron renode tantas histoparticular”
vando continuarias, non podemente. E esta
mos estar repeevolución aínda
tindo as tramas
non se detivo. No
mil e unha vez?
século XX escribíronse máis
O que se repiten son os tetramas ca nunca, non só para os
mas. Desde sempre, ao home
libros senón tamén para o cineinteresáronlle unha presada de
ma. Hai escritores como Jorge
cousas que aparecen en toda a
Luis Borges que seguen a pauta
historia da literatura desde an-

da trama punto por punto. Dáme a risa que haxa escritores
galegos que se reivindican discípulos de Borges e despois enchen libros de 700 páxinas sen
ningún sentido. Se a Borges lle
cae na man un libro deses non o
dá lido. O que si é certo é que
hai escritores que sempre están
a escribir a mesma historia. E
iso si que me aburre. O interesante de escribir é variar, o outro pareceríame unha tortura.
Nótase que variou. Na súa
obra hai fantasía heroica,
aventuras, ciencia ficción…
Non creo nos xéneros porque penso que funcionan máis
como etiquetas comerciais que
como rexistros literarios. É
máis, normalmente nas boas
novelas os xéneros entremestúranse e retroaliméntanse, por
fortuna. Pero si quixen sempre
imitar, aínda que fose de lonxe,
modelos estabelecidos e recoñecíbeis. Penso que se debe
utilizar o molde da tradición literaria universal para crear

‘Nin os adultos deben renunciar á fantasía
nin os rapaces renunciar á realidade’
Un dos temas que máis tratou
miliares. Agora sucede o contrafoi a mitoloxía galega.
rio. A ninguén lle importa. Os fiÉ que ese é un campo no que
llos non escoitan os pais, os pais
hai tanto por descubrir… A tennon atenden os avós. Nin sequedencia académica actual indica
ra os rapaces se comunican.
que xa está todo
Penso que este
descuberto, todo
déficit de atencatalogado, todo
ción explica en
on partidario
etiquetado, que o
parte o aumento
que toca agora é de crear
do fracaso escolar
interpretalo. Iso é
e teriamos que rementira. O que institucións que
cuperar esa capaocorre é que dá
cidade de contar e
faciliten
a
tradución
moito
traballo
atender ao que
buscar. Certo é
che contan.
que nós temos dos nosos libros,
Moitos dos
unha mitoloxía a aprendizaxe
seus grandes éxicomún á do resto
tos viñeron da lide Europa pero do galego por
teratura infantil
hai matices proe xuvenil. Escriestranxeiros,
pios que falan da
be dun xeito disnosa singularida- o coñecemento
tinto cando se
de e que non detrata de lectores
bemos esquecer. de todo o que se
máis cativos?
E por que un
Non muda a
está
a
facer
aquí”
biólogo se intetécnica senón a
resa por algo tan
sensibilidade. Os
irracional?
rapaces necesitan
Irracional?
que os temas esteNon é así. O mito
an un pouco máis
explica emocións primarias.
dixeridos. Pero o importante é
Non hai pelexa coa ciencia porque nin os adultos renuncien á
que son saberes complementafantasía nin os rapaces á realidarios. Nesa explicación mítica esde. Esa é unha boa receita para
tán encriptados pensamentos
escribir estes libros. De todos os
que se soubésemos descifrar talxeitos, non son moi partidario
vez nos desvelasen que o noso
desas diferenzas entre literatura
cerebro é máis rico do que penxuvenil e literatura adulta. Coisamos.
do que é unha cuestión comerVostede ten moitos libros
cial. Pel de lobo (Xerais) gañou
que recuperan a tradición
o premio ‘Merlín’ e Morning
oral. Aínda hai historias que
Star, o ‘Xerais’, polo tanto figuescoitar?
ran en coleccións diferentes,
Por suposto. Poñendo a orepensadas para públicos de difella apréndese moitísimo. O que
rentes idades. Pasaría algo se insucede é que hoxe en día escoitercambiásemos as edicións?
tar non está de moda. AntigaMoitos autores reivindican
mente contabámolo todo. Eu rea literatura infantil e xuvenil
cordo que logo de ir ao cinema
como método de normalizar o
tiñas que narrar practicamente
galego escrito.
escena por escena a película que
Coido que é un xeito moi bo
viras para os teus amigos ou fade gañar lectores. Pero as posi-

‘S

bilidades da nosa lingua e da
clara, en referencia a aquela esnosa cultura non se deberían
cola de cómic franco-belga que
esgotar aí. Os estadounidenses
facía primar a limpeza no defan películas todos os anos cos
buxo, que me parece a máis
seus mitos, inundan o mercado
interesante. Aí están Stevencoa súa cultura. Coa riqueza
son, cuxas narracións curtas
cultural que nós temos poderiame parecen excepcionais, está
mos manter unha potente inMarcel Schwob, un escritor do
dustria que abastecese a diario
que me sinto debedor e que ino mercado. Penso que neste tifluíu directamente algunhas
po de cousas é onde debe actuar
das miñas obras, caso d’O deo Goberno, en fortalecer a difumo á orella –que nunca escribisión do noso para que non nos
ría se non tivese lido Vidas
marquen desde fóra o que é bo
imaxinarias. Curiosamente,
e o que é malo. Son partidario
Schwob era admirador de Stede crear institucións que facilivenson e viaxou a Samoa na
ten a tradución dos nosos libusca das pegadas do seu mesbros, a aprendizaxe do galego
tre malia estar moi maliño.
por estranxeiros, o coñecemenAcabou morrendo pouco desto de todo o que se está a facer
pois de regresar con só 37
aquí e non só o que albiscan e
anos. E o fío continúa en Borescollen desde Madrid.
ges, que perfecciona a preciQuizabes a súa faceta máis
sión, a síntese, esa idea que
descoñecida é a poesía.
considera que as palabras que
Pero non é marxinal na miña
se deben empregar son só
creación. O que sucede é que
aquelas xustas para percibir o
moitos poetas non existimos nas
que estamos lendo.
antoloxías pero si temos obra
E en galego?
publicada. Xerais hai pouco que
Reivindico a obra de Uxío
editou As cidades
Novoneyra e tamergulladas por
mén me recoñezo
se alguén pensaba
moi lector de
onsidérome
que fixen catro
Álvaro Cunqueipoemas soltos na pondaliano
ro e Celso Emilio
miña vida. AdeFerreiro, entre
mais, para min a na narrativa e
moitos outros.
poesía é unha forQue está a
rosaliano
ma literaria comler agora mespletamente distin- na poesía”
mo?
ta á narrativa.
Metinlle
o
Sempre digo iso
dente a Kafka na
de que son pondabeiramar, de Haliano na narrativa
ruki Murakami, e
e rosaliano na potamén estou lenesía porque o estilo que practico
do As clases traballadoras na
é máis realista, máis biográfico,
historia de Irlanda, de James
máis apegado á loita social.
Connolly. Este home foi un actiPracticamente é outra man a que
vo líder político a primeiros do
escribe os versos.
século XX e acabou executado
Que lle gusta ler?
polos ingleses despois da famoNa historia da literatura hai
sa revolución da Pascua do 1916
un fío, que eu chamo de liña
en Dublín.♦

‘C

cousas novas coas nosas contribucións persoal e cultural
propias. Cando escribín Historia dun paraugas azul quixen
facer unha epopea nacional,
cos elementos propios da historia e da mitoloxía de Galiza.
Algo semellante fixen en Morning Star (Xerais). O modelo
era a novelística de aventuras
anglosaxoa do século XIX pero
a intención era adaptala á nosa
realidade para que con esa común descuberta dunha historia
que apenas se coñece (que na
Moureira había un pirata, que
nos montes había bandidos famosos, que no 1846 houbo un
levantamento armado galeguista…) reivindiquemos aquilo
que é de noso.
Outro tema que aparece
moito na súa obra é Lugo e a
súa propia infancia.
Falar de Lugo é lóxico porque aquí nacín e podo dicir que
son galego porque son lugués,
porque na miña casa aprendín
o galego e entendín o que significa Galiza. Non en van o antigo Convento de Lucus Augusti coincide practicamente
co que hoxe é o noso territorio.
Coido que só desde a personalización da propia experiencia
se pode ser universal. Os autores que me interesan sempre
me falaron das cousas que viviron directamente e así conseguiron superar ese aparente localismo para me atinxiren coas
súas palabras. O mundo de Gabriel García Márquez naceu na
casa natal de Aracataca e non
por iso perdeu lectores. Quen
se achegue á literatura galega
hao facer xustamente porque
queira entender sentimentos
comúns a todos desde o noso
punto de vista particular.
E queda algo daquel Lugo
da súa nenez?
Ben pouco. A cidade transformouse completamente e
non para mellor, por desgraza.
Antes podías ver a muralla
desde ben lonxe, agora temos
outras murallas, ducias de edificios excesivamente altos que
crean valados, que fan que só
vexamos a muralla cando a piques estamos de bater de fociños contra ela. O gran problema de Lugo foi que pese ás
mudanzas políticas seguen a
gobernar os mesmos poderes
fácticos que mandaban en todo
hai cen anos.
Hai pouco desvelou nunha serie de artigos n’A Nosa
Terra que o seu avó paterno a
piques estivo de ser fusilado
durante a guerra. Na súa
obra apenas aparece esta experiencia.
Agora teño ganas de escribir sobre iso e tamén sobre outra historia familiar que coñezo, máis relacionada coa emigración. O certo é que aquelas
dificultades influíron moito na
miña propia consciencia política pero tamén surtiron efecto.
A ameaza da morte creou tal
cerco de medo que meu pai só
hoxe comeza a mastigar todo
aquilo con naturalidade. E aínda así, fica nervioso cando ve
como en Madrid se axitan novamente os máis primarios
sentimentos políticos.♦
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Friquis
DAMIÁN VILLALAÍN

A
¿Podía haber termo medio
entre reaccionarios e revolucionarios?
Enzo Traverso analiza a historia europea
entre 1914 e 1945
Título: À sang et à feu. De la guerre civile

européenne 1914-1945.
Autor: Enzo Traverso.
Edita: Stock. París, 2007.

Enzo Traverso, autor de libros
como A historia desgarrada.
Ensaio sobre Auschwitz e os
intelectuais, O totalitarismo,
S. Kracauer. Itinerario dun
intelectual nómade, O pensamento disperso. Figuras do
exilio xudeo-alemán, ou O totalitarismo. O século XX en
debate, entre outros, entregou
non hai moito un libro que é
unha relectura maxistral “Hai un erro
dunha época de perspecque mergullou Europa tiva ao
no caos: À feu querer
et à sang (A analisar
sangue e fo- coas lentes
go). Traverso, de Jürgen
na introdu- Habermas e
ción, avisa de de Jonh
tres cousas:
a) detrás do Rawls unha
i m a x i n a r i o , época que
das trinchei- produciu
ras a Ausch- Ernst Jünger
witz, escón- e Antonio
dese un uni- Gramsci,
verso feito de Carl Schmitt
experiencias
sociais, de vi- e León
sións do mun- Trotski”
do, de ideas e
de loitas que
quere explorar a escala continental a través do concepto de
“guerra civil” –concepto que
permite dar conta da terríbel
combinación de guerra total
sen límites nin leis, de guerras
civís locais e de xenocidios
que foron o enfrontamento de
visións opostas do mundo–; b)
non se comprenderá nada da
brutalización das sociedades
europeas de entre-guerras se
usamos as categorías da nosa
democracia liberal. Ou dito
doutra maneira: “Hai un erro
de perspectiva ao querer analisar coas lentes de Jürgen Habermas e de Jonh Rawls unha
época que produciu Ernst Jünger e Antonio Gramsci, Carl
Schmitt e León Trotski”; e c)
a “focalización exclusiva sobre a memoria das vítimas corre o risco de mutilar a reconstrución e a lectura dun
acontecemento, polo que é necesario evitar dous escollos: a
empatía cos executores, difícil mais necesaria para penetrar as motivacións e o universo mental, pode desembocar
na apoloxía (...), e por outro, a
empatía unilateral coas vítimas pode anular a distancia

Enzo Traverso.

crítica indispensábel para o
historiador, mudándoo en
avogado da memoria que
‘compadece’ no canto de analizar e de comprender”.
Neste novo volume, coma
nos anteriores, unha mesma intuición atravesa a súa achega á
historia europea dos anos que
van de 1914 a 1945: a convición, que comparte con Walter
Benjamin, de que é necesario
repensar a idea de progreso a
partir da de “catástrofe”. Mais
Traverso precisa esta noción.
Hai unha postura que esta obra
rexeita (primeira tese) e esa,
tan de voga desde hai uns
anos: a “sensibilidade pos-totalitaria”, cuxo paradigma sería Tzvetan Todorov. Segundo
ela, o século XX é unha vasta
catástrofe humanitaria debida
á malignidade das ideoloxías e
á moral detestábel que implica
o compromiso político, que só
produciría heroes ou verdugos,
ao azar das circunstancias. Esta nova “sabedoría” prefere a
“moral apolítica”, que incita a
correr en axuda das vítimas, e
tamén nos di que uns (os antifascistas, ou comprometidos, e
os fascistas ou reaccionarios)
terían feito a “cama” aos totalitarismos, mentres os outros,
os non-comprometidos con
ningún bando, encarnarían as
virtudes máis nobres, máis humildes, do humanitarismo.
Traverso parte ao contrario do
principio de que se as guerras
civís son traxedias, algunhas
merecen que nos comprometamos. De aí que afirme, que
nós, “cidadáns dunha Europa
democrática, contraímos unha
dédeba cos que se bateron para
construíla”.
Ademais (segunda tese)
Traverso rexeita esa lectura
que, a posteriori, tende a facer
do antifascismo un mito, ou, o

que é peor, un simple aparello
de propaganda para ampliar a
influencia do réxime soviético
e a agachar a súa natureza totalitaria. Se ben esta tese contén
unha parte de verdade, non é
menos certo 1) que o antifascismo foi unha creación dos
intelectuais, tanto en Alemaña,
como en Francia e en Italia, e
ás veces coa oposición dos
partidos comunistas enfrascados nas súas delirantes teses de
“social-fascismo”. Por outra, e
fronte ao liberalismo actual,
que acusa tanto a comunistas
como a fascistas de ser o mesmo, convén lembrar que nun
clima de enfrontamento, as elites liberais ou desapareceron
ou pasaron a un ou outro lado
da barricada. E, nos tempos
que corren non hai que esquecelo; para enfrontarse ao fascismo, as posicións das democracias e dos partidos liberais,
non eran suficientemente
atractivas nin mobilizadoras
para as masas oprimidas, e “se
unha ditadura totalitaria como
a de Stalin puido encarnar
eses valores (unha mensaxe
emancipador e universal) a
ollos de millóns de homes e
mulleres –e esta é a traxedia do
comunismo do século XX– é
precisamente porque as súas
orixes e a súa natureza eran
moi diferentes das do fascismo. Eis o que antitotalitarismo
liberal parece incapaz de comprender”. Por outra banda, negar e esquecer o antifascismo,
e negar e esquecer o que de
máis nobre houbo en Italia de
1924 a 1944, en Alemaña de
1933 a 1945, en Francia de
1940 a 1945 (e podía engadir
en España de 1936 a 1975).
Mais aparte das teses sustentadas por Traverso, pode
chamar a atención que para explicar conceptos como guerra

civil, ditadura, estado de excepción, guerra total, etc., o
politólogo italiano chame en
axuda a un teórico como Carl
Schmitt. Orabén, como avisa
el, e como avisaba hai un tempo Yann Moulier Boutang(1),
para comprender o momento
que se viviu de 1914 a 1945,
Schmmitt –que até que se pasou ao nazismo foi louvado por
homes de esquerda, como Walter Benjamin, por membros da
escola de Francfort ou polo
marxista revolucionario Karl
Korsch–, temos que recorrer
máis a Carl Schmmit –ou Ernest Jünger– ambos teóricos da
extrema dereita revolucionaria
(non conservadora; é hora de
diferenzar uns e outros: fronte
aos conservadores, por exemplo, Joseph de Maistre escribiu, como se fose discípulo de
Hegel, que a “contrarrevolución non será a aniquilación da
revolución –francesa–, senón a
súa superación) serven máis
que demócratas como Kelsen
ou nacionalistas moderados como Max Weber(2).
Traverso intenta, e acho
que o consegue, con este novo
libro seu, dar de novo imaxe a
uns homes e mulleres, moitas
veces rexeitados na noite totalitaria: esta é unha das grandes
contribucións deste ensaio. Tamén as súas análises, que retoman as feitas en A historia desgarrada, permiten comprender
mellor como a execución da
Soah puido realizarse nun clima de violencia xeralizada e de
propensión ao crime en masa.
À sang et à feu. De la guerra civile européenne 19141945 é un deses grandes libros
(como A idade dos extremos
–en español, Historia del siglo
XX – de Eric. J. Hobswann)
que permiten entender o noso
pasado máis próximo á vez
que honran a memoria dos
“sen nome”.♦
X.G.G.
(1) Yan Moulier Boutang, “¿Hay un uso
de la izquierda del pensamiento reaccionario?”, en Archipiélago nº 56, maio-xuño
2003, p. 13-23. Se o lector quere coñecer o
texto orixinal, pode visitar a máis que recomendábel web da revista Multitudes:
www.multitudes.samizdat.net
(2) Tamén dedica amplas páxinas a diferenzar o que parecerían ser coincidencias
entre Trostski, Benjamin e Gramsci con
Schmmitt. Son páxinas de grande altura teórica e política, pois se ben Traverso séntese
fascinado polo fundador do Exercito Vermello, non por iso deixa de denunciar as súas
contradicións, como as de Lenin. Por outra
parte, por exemplo, o teórico reaccionario
alemán designa como precursores da oposición entre legalidade e lexitimidade a... Lenin e Luckàcs. Con todo, e como avisa, e demostra, confrontando a un e outros, os extremos non se tocan: repélense e combátense.

ntes diciamos
“pasado” e “pallá”.
Despois chegou
“notas”. Agora é “friqui”.
A palabra vén do ingles freak, que quere dicir “monstro”
no sentido de anormal ou
deforme. Ted Browning dirixiu
nos anos 30 unha película con
ese título, traducido ao castelán
como La parada de los
montruos, que co tempo se
converteu nun filme idolatrado
polos friquis do cine. Despois,
nos 60, a palabra fixo fortuna
nos círculos underground estadounidenses. Algúns lectores,
os máis friquis, lembrarán uns
cómics que levaban ese nome,
Freaks. E tamén han recordar
que, xa cariñosamente argotizada como freaky, facía alusión
aos tipos máis imprevisibles,
extravagantes e renuentes aos
convencionalismos de toda a
cousa hippy californiana: Frank
Zappa, por poñer un caso.
A palabra, non sei nin
como nin por que, vive unha
vida nova aquí, onde nunca
chegara a prender. Hoxe é inevitable e polivalente entre a
rapazada, que a utiliza para
indicar aspectos ou comportamentos tidos por estrafalarios
ou obsesivos. Pero tamén empeza a ter uso entre as agora
chamadas “persoas maiores”,
entre os vellos de toda a vida:
— Cala, muller, cala un
pouco, que xa pareces unha
friqui.
Escoiteillo o outro día, en Vigo, no mercado do Calvario, a
unha señora que parecía reprobar
deste xeito a falangaría solta e
insensata dunha conveciña. É
outra variante: un friqui ten unha
tendencia natural a dicir ou facer
cousas ridículas, a dar a nota, a
facerse ver. É unha especie de toliño involuntario e menesteroso.
E pode chegar a ser perigoso.
Dende ese punto de vista, pódese
entender o que me dixo o outro
día a filla dunha amiga: que
Francisco Franco era un friqui.
Aínda que ao principio quedei
un pouco pegado e dubidando
sobre a conveniencia de iniciar
naquel mesmo momento un
pedagóxico discurso aclaratorio,
pronto me decatei de que a rapaza tiña razón á súa maneira. E tamén de que a historia contemporánea está, en gran medida, feita
e conformada por friquis do lado
escuro, por maniáticos grotescos
e monstros obsesivos, por xentiña que o único que non quere é
dedicarse a coidar tranquilamente o seu xardín.
Quen se nos está convertendo nun friqui é Mariano Raxoi, o
cal tampouco é tan raro se pensamos que o noso paisano xa dende pequeniño quería ser rexistrador da propiedade, cousa que,
con seguridade, nunca se lle pasou pola cabeza a Frank Zappa.
Pero é que entre Zappa e Mariano media a sideral distancia que
distingue o friqui-hippy do
friqui-facha. Máis ou menos a
mesma que hai entre Federico Jiménez Losantos e os entrañables
ananos da película de Browning.
Raras somos todas e frikis somos
todos. Pero cada vez é máis
imprescindible matizar.♦
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‘A casa da nai’ e ‘Ainda há pastores?’
gañan o pLay dOC
H.V.

Unha longametraxe sobre Sudáfrica gañou a edición deste ano do pLay
dOC. No apartado de curtametraxes unha película canadiana de corte
persoal e outra hispano mexicana sobre África repartíronse o premio. O
galardón Atlántico foi para un filme sobre os últimos pastores portugueses.
O 25 de marzo concluía en Tui a
entrega de 2007 do Play Doc, o
festival internacional de películas documentais que alcanzou a
terceira edición, a da súa consolidación. Fíxoo entregando os
premios das seccións oficiais e
de Atlántico no Teatro Municipal
de Tui o mesmo domingo 25.
“A casa da nai”, de Francois
Verster, gañou o premio das longametraxes na sección oficial.
Trátase do retrato dunha adolescente surafricana da etapa posterior ao réxime de segregación étnica. Miché, a protagonista da película, vive inmersa nunha sociedade na que mandan a delincuencia e as drogas e é vítima do seu
propio contorno familiar, pois na
súa casa reina unha combinación
de violencia física e emocional. O
xuri destacou este filme “pola sutil mirada coas que se observa, até
nos conmover, unha historia complexa, inzada de ira, odio e tenrura”. O premio consistiu en tres
mil euros e un trofeo.
No apartado de longametraxes houbo, ademais, dúas mencións especiais. A primeira foi
para a sueca Unha familia normal, que retrata a desaparición
da clase media na Arxentina. AG
segunda foi para a británica Cuñadas, que desde o prisma do humor aborda o problema dos abusos sexuais no Camerún.
No capítulo de curtametraxes,
dúas películas repartíronse o premio: a canadiana Unha moza que
se chama Kai, que consiste nunha
mirada íntima da vida da propia
autora do filme, e a hispano mexicana Quero ser piloto, que relata a aspiración de ser piloto dun
rapaz do leste de África. As dúas
obras levaron un premio de cincocentos euros e un galardón.
Atlántico, a sección dedicada
ás obras galegas e lusas, concedeu o seu premio á película portuguesa Ainda há pastores?, unha
visión sobre os derradeiros coidadores de ovellas da serra da
Estrela. “Unha película feita co
corazón e que gardará memoria
dun mundo que desaparece”, sinalou o xuri. Neste caso o premio ascende a dous mil euros.
Ademais dos galardóns oficiais, tamén se entregaron outros
tres premios. O Consorcio Audiovisual de Galiza deulle a
Bs.As de Alberte Pagán o premio
Foco de Galiza para documentais
galegos. Estaba dotado con dous
mil euros. O Premio Especial da
TVG foi para Cuñadas. Este galardón consiste na compra dos
dereitos de emisión da película
premiada. Por último, o premio

Fotograma da longametraxe Ainda há pastores?

Play Avid Doc foi para Historias
da liña azul, dos irmáns Xaquín e

Lautaro Mateo. Por este galardón
competían cinco equipos que

gravaron un documental mentres
se desenvolvía o festival.♦

CONTRABANDO
Falar cando xa non é delito
LEANDRO ABOAL
Agora que o contrabando xa non
é delito falan os portugueses e
falan os galegos. Contan e recontan polo miúdo historias da Raia
e de noites de moito perigo. Retratan unha economía clandestina e nocturna á que a modernidade da economía global lle deu
cabo hai poucos anos.
Centos de homes e mulleres
servíronse do Miño fronteirizo
entre Portugal e a Galiza para artellar unha economía de miseria.
Foi a precisa para equilibrar as
fames que dúas ditaduras ibéricas, anacrónicas e autárquicas,
aplicaran sobre poboacións xa de
por si empobrecidas.
Un documental de Víctor Coyote presentado no Play-Doc de
Tui dálle voz a mulleres e homes
que tiveron como oficio antigo

carrexar mercancías prohibidas.
“Traballadores de contrabando”
son 53 minutos de testemuñas
directas, agora ao fin, tan valentes como sinceiras. O que antes
era un segredo agora é mesmo
fachenda dun labor que mereceu
multas e apresamentos. Guardas
e guardinhas dunha e doutra beira do Miño vixiaban homes, mulleres, bestas e barcas que a tempo retornan neste documental
que recupera mesmo a súa linguaxe xiria e non pouca microtoponimia de contrabandista.
Os xeitos de falar, os modos
de pasar, os pesos a cargar e os
cartos a gañar adoptan un dobre
valor segundo sexa a orela do río
ou o país de veciñanza. Tampouco as policías e carabineiros eran
os mesmos nin o seu trato tiña as

mesmas brutalidades. Narracións pois dun oficio extinguido
que deu vida e economía a dúas
terras separadas por aranceis políticos e mercantís nunca comprendidos. Medicinas, cobre, estano, café, colchóns, ovos, aceite... Todo valía para xerar plusvalías de subsistencia. As illas do
Miño foron durante moitos anos
unha estación intermedia desde
as que canear a vixiancia do Cabo Fradera da Armada ou os tricornios e capotes verdes da ronda da Guarda Civil.
Homes e mulleres que neste
filme contan un pasado de carretos e callos no lombo cal se fose
unha epopeia tan diaria como necesaria. Cos seus mitos e os seus
perigos, lembrados, como un pasado que aínda anda por aí.♦
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E din que
os libros
son caros
MARICA CAMPO

A

ndan moitos dos meus
alumnos a negociar cos
pais a compra da PlayStation3 ou PS3. Traducindo ao
galego, Estación de xogo 3.
Contáronme, con todo luxo de
detalles, as características da
consola e eu fiquei pampa ante
os coñecementos que semellan
posuír verbo do aparello
soñado. Seica se puxo á venda
en toda Europa o 23 de marzo
deste ano cun custo de 599 euros para o modelo máis barato,
é dicir, case cen mil das antigas
pesetas. O tema xurdiu cando
preguntei nas aulas cantos tiñan
na casa un destes enxeños e
comprobei, non sen asombro,
que máis das tres cuartas partes
o posúen. Pero xa non lles
abonda, cómpre ter o último
modelo. A cousa non tería
maior importancia se a miña
“enquisa” non seguise á constatación, unha vez máis, de que a
maioría non dispón dun
dicionario medianamente bo
para consultar na casa. Xa non
falo dunha enciclopedia nin de
libros de lectura.
Sempre estiven en contra
do préstamo de libros de texto
porque sei que en moitos fogares son os únicos que entran e,
xa que o fan, deberían quedar.
Non ten nada de estraño acudir
aos de cursos anteriores para
repasar determinadas cousas.
Estou pola gratuidade e, se
non é posíbel xeneralizala, polo menos para os alumnos cuxos pais teñan rendas máis baixas. Alén disto, xa se sabe que
o préstamo foi unha labazada
para as editoras e librarías que,
aínda sendo empresas
privadas, son un ben de interese público que cómpre
protexer para que sigan a cumprir a súa función cultural.
Estas cousas leváronme a
reflexionar sobre unha
dificultade engadida ao labor de
ensinante, a de convencer os
pais de que, se eles non
preparan o terreo, nós non
podemos sementar. Como imos
conseguir que os rapaces valoren a cultura se na casa renegan
de mercar un libro e non se
laian de gastar seiscentos euros
nun aparello que os vai manter
embobados? Nos meus tempos
non había esas cousas, pero había outras. Lembro que
algunhas nenas tiñan un abrigo
diferente para os domingos,
mais non dispoñían dunha
biblioteca como a da miña casa.
Nós –sete mulleres e un home–
herdabamos a roupa das maiores. As do medio e as máis
pequenas estreabamos poucas
veces, pero os meus pais nunca
nos negaron os cartos para un
libro, aínda que se tratase dunha novela que nos apetecía ler.
O meu pai citaba a Benjamin
Franklin a nos dicir: “Unha casa sen libros é o colmo da
miseria”. Por iso, quizais, me
custa tanto entender que, fronte
a tanto malgasto, se choren os
cartos dun libro.♦
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Rosa Cedrón
‘Non sei por que a xente
se asusta ante o que
non ten etiqueta’
M. BARROS

Entre dous mares é o título do disco
co que Rosa Cedrón abre a súa
carreira en solitario. Con recendos
da música clásica, aires folc e
mesmo celtas, a que fora
cantante de Luar na Lubre mergúllase en
augas novas da man
dunha voz versátil e
dun violonchelo
que volve cobrar
protagonismo.
A . N .T.

taba. Os nosos principios musicais estiveron marcados polos diálogos violín-violonchelo e foi con
el con quen primeiro cantei en público. Apetecíame volver darlle
ese lugar que tiña na miña vida.
Ten dito que este novo
proxecto é en boa medida de
Xavier Cedrón, sen o cal tal

vez non se tería levado a cabo.
Quería recuperar todo o que
era importante para min, e o meu
irmán era parte dese universo.
Dende que marchou de Luar na
lubre quedou un tanto esquecido.
Contando con el trataba de facer
xustiza dalgún modo. Para min
foi unha alegría que aceptase.

A . N .T.

Este disco preséntase na súa
traxectoria como borrón e conta nova?
Un é todo o que leva as costas, pero a nivel vital foi un empezar de cero. Os primeiros 34
anos da miña vida paseinos en
función dos demais e agora quería empezar a vivir e a expresarme segundo o que me apetecese e
necesitase en cada momento. Nese sentido, si que é un novo punto de partida. No musical evidentemente é imposíbel illar todo
o que levo feito e escoitado. Non
sabes por onde vai saír nin como,
pero todo está baleirado no disco,
nas composición e nos arranxos.
Un dos temas que se inclúen
é Tus sueños, no que fala da realizacións dos anhelos persoais, e
outra Se nos deixan que afonda
na liberdade de expresión. Queren ser indicadores de cara onde
vai apuntar a súa traxectoria?
É un sentir. Levo pendurada
unha etiqueta, herdada da miña traxectoria, pero podo facer mil cousas máis. Só hai que chegarse sen
prexuízos. Apetecíame compartir
vivencias coa xente e dicir que non
se debe temer o descoñecido.
Formación clásica, docencia
no conservatorio, paso por Luar
na lubre, actuacións con Mike
Oldfield... En todos os pasos que
ten dado na súa traxectoria está
presente o violonchelo, pero con
diferente intensidade. Nesta nova andaina volve ser, xunto coa
voz, o protagonista.
Botábao en falta. Despois de
empregalo durante moito tempo
como recheo harmónico collinlle
respecto, pero neste traballo quería recuperar un dos instrumentos
cos que comecei. Ao contar ademais coa participación do meu irmán Xabier, notaba que o necesi-

Coido que os que traballan polo
teu merecen un recoñecemento,
por iso, aínda que o proxecto naceu de min agora mesmo é de todos os que puxeron o seu esforzo
e o seu corazón.
Quen forma o grupo?
A idea inicial era poñer en
marcha un proxecto para volver
estar nos escenarios, pero sen
pensar en disco. Daquela, xunto
ao meu irmán e a min, estaba o
pianista Manuel Gutiérrez. Co
tempo o proxecto tomou forma e
comezamos a pensar na posibilidade de gravar. Contamos con
Antonio Peña, co que traballaramos durante un par de anos en
Luar na lubre. É un músico de
gran nivel, moi enriquecedor para
o proxecto, tanto no eido musical
como no persoal. Despois sumouse Álex Blanco, un prestidixitador da guitarra. En todo momento
cada un fixo o que lle pareceu e
penso que esa liberdade quedou
ben reflectida no disco.
En Entre dous mares estrea
ademais a faceta de compositora.
Nunca me motivou compoñer
nin nunca me propuxen facelo.
Pero a raíz de comprar unha guitarra comecei a investigar e empezaron a saír cousas. Foi dous
anos antes de deixar Luar na lubre. Nos tempos mortos do grupo
empecei a tirar do fío sen ningún
tipo de pretensión. Era un xeito
de me expresar, como unha terapia coa que me coñecín mellor.
Nas letras contou coa colaboración das poetas Yolanda
Castaño e de Alba Felpete. Que
lle imprimen ao disco?
Entre eses dous mares, aparte
de estar o masculino e o feminino, a ledicia e a tristeza, tamén
está o galego e o castelán. Contei
con Alba porque é amiga e por-

que dende o principio foi capaz
de traducir en palabras o que eu
quería expresar. Foi a forma
máis sinxela de escribir o que
sentía. A Yolanda propuxémosllo
e aceptou. Foi máis alucinante
porque non nos coñecíamos de
nada. Con todo deu no punto e,
cando canto, síntome totalmente
identificada coas súas verbas.
Que a motiva a compoñer?
É algo que se escapa do meu
control porque vén cando vén.
Píllame camiñando pola rúa,
durmindo incluso. Non sei porque pasou nin para que, pero é
algo que agora non podo parar
nin quero. Converteuse para min
nunha nova forma de vida na que
me topo ben.
Entre que dous mares navega Rosa Cedrón?
Entre os extremos, coma todos. Neste tempo aprendín que
entre eles está sempre o equilibrio. Entre o pasado e o futuro
estamos moi perdidos. Andamos
reinventando un pasado que xa
nunca máis vai ser o que foi e o
futuro non existe. Aprendín a gozar cada momento porque todo o
que fixen até o de agora, sobre
todo a nivel profesional, colleume de tal maneira que a maior
parte das cosas non as gocei. Esta é unha nova oportunidade.
Folk, bases clásicas, ritmos celtas... en entre dous mares conflúen
toda unha serie de ingredientes
que o fan difícil de clasificar.
Así son eu e non quero definilo porque é música. Non entendo porque a xente se asusta ante
o que non ten etiqueta. Son soños, emocións fantasías...
Cando a veremos en directo?
Estamos traballando no directo e comezaramos antes do
verán coa xira.♦
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O Ronsel de Viqueira

BALDOMERO CORES

O enterro de Xohán Vicente
Se se toma a cerimonia do soterramento de Xohán Vicente Viqueira, co correspondente ritual
e asistencia de xente, institucións
representadas e personaxes públicos, como a base dunha medida de popularidade e de prestixo
social, non pode dicirse que fose
fachendosa ou masiva, senón
máis ben humilde, na que os labregos de Bergondo e arredores
constituían o corpus máis notábel, coa esperada asistencia de
membros de Irmandades da Fala
e de amigos da longa familia dos
Cortóns. Porén, o máis seguro
podía ser que o finado tampouco
gustase do que, aínda dentro da
súa humildade, podía ter de excesivo o agarimo do que era obxecto. Se se miran os traballos e
meditacións que o enfaneaban
nos tempos próximos ao pasamento, sería a comitiva que se
formou para acompañar os seus
restos mortais algo así como unha multitude. Falando obxectivamente, non son moitos o datos,
unha reseña mínima, qué menos,
coa que pasado o tempo tivésemos unha descrición cumprida
do acontecemento, de tal xeito
que nos permitise ter unha idea
máis concreta e demorada, coa
que fose posíbel recoñeder os
pasos e detalles da cerimonia final de quen en vida fora moi
ilustre intelectual, profesor singular e case prolífico escritor.
Nada máis natural que a
presenza das Irmandades
da Fala no entrañábel
acto funerario, como
natural era que o xornal
que fora sede inteletual
de Viqueira ofrecera algúns datos sobre o acontecemento. A Nosa Terra, en efecto, no número do 1 de outurbo de 1924, publicaba unha
pequena nota, na que facía
constar que: “Tan axiña como se soubo na Coruña a
súa morte saíu para Ouces
unha comisión da Irmandade que concorreu ao enterro. Foi portadora de varios ramilletes de flores
que lle ofrendou e dunha
bandeira galega que envolveu a caixa até o cemiterio onde repousa. O balcón da Irmandade estivo
enloitado dous dias”.
Máis explícita era a versión que do enterro dirixía Luís Cortón do
Arroio, curmán do finado, a Fermín F. Penzol,

en carta do día 3 de novembro de
1924. Cortón residía en Madrid
e, se ben no artigo publicado o 1
de outubro n’ A Nosa Terra non
dá datos sobre o enterro, será
nesta ocasión cando revele algúns matices e detalles sobre a
cerimonia mortuoria. A fonte
principal da súa información
procedía da información que por
carta lle fixera chegar Vítor Casas, así como do relato dalgúns
familiares, como contaba Luís
cando dicía “que parece que foi
emocionante polo que sabemos
ademais pola familia”.
Dicía literalmente Cortón:
“Case de noite, e a pesar da chuvia, unha enorme procesión de
labregos e aldeáns da Lagoa e
San Fiz levando
diante un
crucifixo,
acompa-

ñaron o cadaleito deica o cemiterio civil de Ouces. Isto sen contar as moitas representacións que
viñeron da Coruña e un numeroso grupo dos da Irmandade da
Fala, que cubriron a caixa durante todo o camiño coa bandeira
galega. Logo no cemiterio dixo
Lugrís unha verbas e os da Irmandade ofrendáronlle unha coroa de flores”. Por esta versión
familar sabemos que chovía a
chover, e iso sempre era ocasión
de absentismo, aínda que máis
nos comicios que en acto de tanta trascendencia; que a procesión
foi enorme, dito isto sen demasiada precisión, pero de abondo
como para saber que nou lle faltou xente a Xohán Vicente. Tamén sabemos que na primeira fila, algúns paisanos erguían un crucifixo.
Coinciden as dúas versións no
dato da colocación
da bandeira
gale-

Viqueira visto por Cebreiro.

A Viñoteca

ga sobre o cadaleito, pero o curioso é que na versión d’A Nosa
Terra non consta a intervención
de Lugrís Freire, como consta na
de Cortón, se ben sen máis dato
que a de quen fora compañeiro
do Consello de Redacción d’A
Nosa Terra, dixera unhas palabras, sen precisar máis sobre o
pequeno discurso.
A Nosa Terra constata, ademais, a presenza dunha comisión
asistente á cerimonia, mentres
que Cortón fala dun numeroso
grupo de membros das Irmandades da Fala, así como da aistencia de numerosas persoas e entidades, sen concretar a identidade
de ningunha delas. Sen especular
sobre as asociacións coruñesas
que deberan estas representadas
no acto fúnebre, a que primeiro
podía botarse de menos era a do
Instituto da Coruña, no que impartía clase Viqueira. Contrasta
esta situación co feito de que algúns dos seus discípulos máis
coñecidos, como Álvaro Paradela ou Emilio González López
manifestaron en público en varias ocasións o seu aprecio á figura de Viqueira.
Só un mes despois do pasamento, o 27 de setembro de 1924, o claustro de profesores do
Instituto Coruñes
celebraba a obrigada
xunta semanal ordinaria, e o director do centro,
antes de entrar nos asuntos da orde do día, “manifiesta el sentimiento
que le produce empezar el nuevo curso con
la falta del compañero D.
Vicente Viqueira que es
más de lamentar porque esa
pérdida es debida a la muerte
del querido compañero, el que
por su bondad se había captado
las simpatías del Claustro y de
los alumnos así como por su laboriosidad, como lo prueban sus
trabajos a los que se dedicó
constantemente no obstante la
enfermedad que le aquejaba.
Termina pidiendo conste en
acta el sentimiento de la
Corporación por la pérdida
del querido compañero.
Por unanimidad se aprueba la proposición del Sr.
Director”, e a falla de
ningunha referencia ao
enterro parece dicir que
non houbo ningunha representación do centro
en tan choivoso día. ♦

ANTONIO PORTELA

Do Ferreiro
Moitas veces soñamos un camiño nos viños das Rías Baixas
enfocado cara a un elenco de
viños con esta carga frutal, profundos, frescos pero lonxevos,
que reflectisen un atlántico aromático e vibrante, como mascarón de proa dunha zona vitivinícola que é auténtico reflexo

dun clima e dunhas variedades
irreproducíbeis noutros viñedos do mundo. Garantia de sabores, aromas e texturas, da
conxunción dunhas castes co
seu territorio.
Do Ferreiro estaría na punta
da proa enfilando a nave, espallando aos catro puntos cardinais

estas sensacions que enchen e
satisfán os sentidos, o espírito e a
memoria.
DO FERREIRO. CEPAS VELLAS 2005.

Adega Gerardo Méndez Lázaro,
Meaño.
Desliceime neste branco
con reflexos alimoados, asula-

gáronme os seus aromas intensos e nítidos de froita no seu
cénit de maduración acompañada de mel e sensacións balsámicas, bebín mentres me
afundía nunha acidez radiante
adornada cun tacto graxo e goloso, nun final longo de froita
concentrada. ♦

Fasero
‘Mutenrohi
volve reunirse
con Cristina Pato’
M.B.
En 1997 Cristina Pato subiu a un escenario para
gravar o seu o primeiro
disco en directo Has bailar! Daquela pertencía ao
grupo folc Mutenrohi. Dez
anos despois a gaiteira volve reunirse cos compañeiros da antiga banda, da
que vostede forma parte,
no traballo Misturados. En
que consiste?
É unha edición composta
por un compacto, con doce
cancións, e un dvd, con dezanove, nos que se repasa a traxectoria tanto de Mutenrohi
como da gaiteira en solitario a
través das súas cancións máis
aclamadas. Recóllense temas
de Cristina Pato como Tolemia, África ou Sentidos, xunto a outros da banda, entre
eles Escoiten señores ou Bag
á l’ame. Pero tamén hai algunha peza inédita. O traballo
gravouse durante a xira do
2006, en Betanzos, que reuniu a algúns dos membros da
banda de Pato e a antigos
membros de Mutenrohi. Naquel directo participaron a
propia Cristina, Raquel Pato
nos teclados, Inés Loxo na
voz, Carlos Campos Seixo no
violín, Xan Padrón no baixo,
David Outumuro na batería,
Manuel Padrón na percusión
máis eu na guitarra.
Como nace o proxecto?
Partiu da propia Cristina.
O ano pasado, antes de regresar de Estados Unidos, onde
realiza os seus estudos de
doutoramento, quería festexar co público un duplo aniversario. Por unha banda, que
se cumprían dez anos da gravación do primeiro disco no
que participou, Has bailar! e
por outra celebrar o tempo
que leva Zouma Records en
activo. Aínda que Has bailar!
foi o debut de Cristina, Mutenrohi xa gravara un traballo
con anterioridade.
Volverán subirse xuntos aos escenario este ano?
O disco sae á venda a finais de abril e imos facer
xira. O 5 de maio actuamos
en Oroso, A Coruña, compartindo escenario con Faltriqueira, pero hai moitas
máis cousas.♦

Nº 1.262 ● Do 29 de marzo ao 11 de abril do 2007 ● Ano XXX

Vallotton

Metáforas (7)

Muller

na terra de Risco

FRANCISCO CARBALLO

O

cuarto Evanxeo
está articulado en
escenas
simbólicas: O cego da
piscina de Siloé, a
revitalización de Lázaro
doente e sepultado. Mais
este domingo lemos un
episodio crucial para a
vida de Xesús. Unha
historia de asedio.
Moi cedo veu ao
templo. Ante el aparecen
unhas testemuñas de
delito: unha adúltera
sorprendida in fraganti.
Ao adúltero déixano ir.
Ela é levada ao tribunal.
Os perseguidores de
Xesús andan á busca de
como atrapalo. Non lles
interesaba aquela muller, o
mestre a sorprender si: ou
seguía a torá e non era o
“misericordioso; ou se
opoñía á torá e non era bo
xudeu.
Encóntranse con el e
dinlle: “Sorprendemos
esta muller en adulterio.
A torá manda lapidala, ti
que dis?” (Xoán 8, 1-11).
“Xesus, abaixado, escribe
co dedo na terra”. Logo
érguese e dilles: “Quen
de vós non teña pecado,
que lle tire a primeira
pedra”. El voltou escribir
na terra. Eles foron
liscando, empezando
polos máis vellos.
Quedaron sós el e a
muller .El preguntoulle:
“Muller, onde van?
Ninguén te condenou?
Ninguén, Señor.
Tampouco eu te condeno:
vaite e desde agora non
peques máis”.
Santo Agostiño
comenta: quedaran sós a
miseria e a misericordia.
Dous textos de suma
importancia, este e o de
Mateo 25, 31-46, andaron
a ser lidos nas
comunidades cristiás até
sumarse aos Evanxeos.
“Facta et verba Domini”,
(Feitos e palabras do
Señor) ben retidas e
transmitidas. Con Xesús, a
muller recupera a
igualdade; muller e home
quedan libres e teñen de
converterse.
De novo o xogo das
relacións humanas baixo a
lei da reciprocidade. Tal
deseño dignifica, mais non
funciona. Ollade o filme
de Miguelanxo Prado De
profundis: eco de Ulises,
de Manuel Antonio nos
mastros mareiros. Música
do abismo, Da
profundidade. Coma a
proxecto de Xesús, da
gratuidade, do Reino de
Deus.♦

M.V.

¿Canto hai de precursor satírico da vida moderna nestes debuxos planos de Vallotton, datados todos eles no ano 1893?
Félix Vallotton era un dos seguidores de Gauguin que a finais
do século XIX se xuntaron na
vila francesa de Pont-Aven para
seguir as ensinanzas do mestre,
á marxe dos ditados da Academia. O grupo, esquecido durante bastantes anos, recibiu o nome de Os Nabis, palabra que en
hebreo significa profeta. O que
pretendían, e de feito conseguiron, era ser profetas da modernidade. Críticos da vida materialista e do desenvolvemento
industrial (como Risco), déixanse atraer, o mesmo que o ourensán, polo arcaico e misterioso,
tamén pola estampa xaponesa e
pola experimentación. Recurren
ás artes gráficas e a soportes como o cartel ou o mosaico para
achegar a arte ao público, impulsando así o rexurdimento e o
prestixio destes medios.
Vallotton era suízo e chegou
a París en 1882, pero até unha
década despois non se uniu ao
grupo dos Nabis, chegando a ser
coñecido como “o nabi estranxeiro”. As súas obras forneceron
dun toque irónico e anarquista os
traballos deste grupo. Félix Vallotton acabaría integrando a alta
sociedade grazas ao seu matrimonio coa filla dun marchante.
En Les petites filles obsérvase
o interés de Vallotton pola infancia. Trátase de nenas que saen do
colexios cos seus delantais, comparten pequenos secretos e forman
grupos de amigas. A visión non é
porén inxenua. Vallotton capta, a
través dun debuxo primario, o descaro que comeza a xurdir nesta
idade (como se ve na nena do centro). Os seus ollos fitan o debuxante, en canto a súa man esquerda ergue levemente a saia.
Na imaxe Le bon marché, o
suízo capta a voracidade compulsiva da compra, un anticipo
do mundo das rebaixas e das áreas comerciais. O carácter primitivo dos impulsos é anotado por
Vallotton, tamén a través dos
vendedores de bigote, ben dispostos a seducir ás obsesivas
compradoras cos seus modernos
retais e a facer así un bo negocio.
Por último, en Le couplet patriotique, o autor recrease nos
rostros singulares, unificados
non obstante polos firmes contrastes entre o negro e o branco e
pola expresión de severidade.
Todos levan traxe negro, móstrando así que pertencen á boa
sociedade, vocean e cantan o seu
himno. A pesar das diferencias
físicas comparten unha expresión de enerxía e furia. Vallettón
mostra aquí o seu escepticismo e
a súa crítica respecto das moitedumes e dos apaixoamentos, facendo uso de recursos estéticos
simples pero efectivos. A certa
distancia pode insinuarnos un
futuro Grosz, ao tempo que

comparte ideario, como o resto
do grupo, co Vicente Risco cuxa
obra gráfica máis completa se
vén de editar.♦
A exposición Os Nabis. Profetas da
modernidade pode ser visitada no
Quiosque Afonso da Coruña. Está organizada por Caixanova. Esta mostra, que
agora se atopa en xira, deuse a coñecer
no Museo d’Orsay de París.
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O Trinque
Fotografías do IVAM
IVAM
O 8 de abril remata a exposición
‘Fotografías na colección do
IVAM’, que actualmente se pode
visitar nas instalacións da Fundación Caixa Galicia de Santiago.
A mostra recolle o máis destacado do patrimonio artístico foto-

gráfico do Institut Valenciá d’Art
Modern, desde os pioneiros até
as máis recentes apostas creativas. Especialmente interesante
para aqueles que gusten das vangardas e de descubrir autores
pouco difundidos.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

MULLER
Durante marzo temos esta
mostra de 12 cadros con
poemas de Diego Rodríguez Piñón no Concello,
no Centro de Saúde e no
Colexio.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
No ciclo Cine-Ensaio: A
forma que pensa podemos
ollar este xoves 29 ás 20h o
vídeo Los Angeles Plays Itself (2003), de Thom Andersen. O venres 30 ás
20h30 pasarase, dentro do
ciclo dedicado ao Documental Portugués, A dama
de chandor (1998), de Catarina Mourão; e o sábado
31 ás 18h Natureza morta
(2005), de Susana de Sousa. En Fóra de Serie proxéctase o sábado 31 ás
20h30 Sicilia (1998), de
Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. Máis información en www.cgai.org.

COSMOS

O Aquarium
Finisterrae
da CORUÑA
acolle
a mostra
fotográfica
sobre a
natureza
W ildlife
Photographer

Allariz

no 2º andar do Centro Social.

■ MÚSICA

Bueu

LUME

■ EXPOSICIÓNS

O Barco
Barco

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.

A xira Folk Express chega
o vindeiro xoves 5 ao Roixordo coa actuación deste
coñecido grupo ourensan.

Até o 7 de abril pódese visitar esta mostra na sala de
Caixanova.

■ MÚSICA

ALISON &
PETER SMITHSON

COLOR CAFÉ

Betanzos

Este venres 30 ás 22h30 poderemos gozar con este
concerto de jazz e funk latino no Aturuxo, por unha
entrada de 4 euros.

O Museo de Belas Artes
presenta, até o 24 de xuño,
a mostra Da casa do futuro
á casa de hoxe, organizada
polo Design Museum de

■ EXPOSICIÓNS

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

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

DAMÍAN EIRAS
Este artista presenta a súa
mostra Maneira Individual

Celanova

Carteleira
Carteleira

■ EXPOSICIÓNS

☞

DEBUXOS DE LOBEIRA
Este venres 30 ás 20h inaugurase na Casa dos Poetas
esta mostra organizada pola
Fundación Curros Enríquez
en colaboracióna coa Fundación Vicente Risco. Até o
20 de abril.

London, con maquetas, fotografías, croques, planos,
mobiliario e imaxes de vídeo de medio século do traballo desta polémica parella de arquitectos ingleses,
que sentaron as bases do
Novo Brutalismo e da arte
Pop dos anos setenta.

ISABEL MUÑOZ

As salas do MACUF acollen a mostra da súa pintura
titulada Los cuerpos como
territorio.

MANUEL VIOLA

O pintor amosa o seu traballo na galería Atlántica até
o 10 de abril.

E

E S P E C T Á C U L O S

Música ao Vivo
A Rede Galega presenta un amplo programa de actuacións musicais por todos os recunchos do
país. Este xoves 29 poderemos
escoitar en directo a Robin de
los Estercoleros ás 00h na sala
Dzine de SAN SADURNIÑO; ao
Leo i Arremecághona ás 23h no

pub D´Antón en LARACHA; a
Dreams of Dolly Sheep ás
23h30 no café teatro Xesteira de
OURENSE; e a Moon Cresta ás
22h na Casa de Arriba Pop e a
Ataque Escampe xunto con Jabón Blue ás 22h30 na Fábrica
de Chocolate de VIGO.♦

Che Sudaka

TRAZO
Podemos admirar as obras
de Senén Olano até o sábado 31 na galería CIEC.

CORPOGRAFÍAS
Vicente Blanco, Andrea
Costas, Fran Herbello,
Enrique Lista, Carlos
Maciá, Antía Moure, Pablo Pérez Sanmartín, Jorge Perianes, Marta Prieto
e Iván Prieto participan
nesta colectiva que podemos visitar até o 14 de abril
nas novas instalacións de
Sargadelos (Real 56).

OS NABIS
O Quiosque Afonso acolle
esta impresionante mostra
con 70 obras que aborda o
estudo do grupo artístico

A banda arxentino-catalá presenta
este xoves 29 no C.S. Revolta de
VIGO o seu segundo traballo titulado Alerta Bihotza, no que mestura temas en portugués, inglés,
euskara, italiano, francés ou español, por unha entrada de 5 euros (4

para socios). O venres 30 estará ás
21h30 na sala Capitol de SANTIAGO DE COMPOSTELA xunto con
Pulpiño Viascón, cunha entrada
de 8 euros; e o sábado 31 vai tocar
ás 22h30 no C.S. A Tiradoura de
CANGAS, por 5 euros.♦

No
Quiosque
Afonso
coruñés
podemos
coñecer a
mostra
sobre o
grupo dos
Nabis.
Na imaxe,
pormenor
d’ A modista
(1894)
madeira
gravada
de Félix
Vallotton.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 07
As obras do prestixioso premio de fotografía da natureza, recoñecido como o máis
importante do mundo, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de Historia Natural de London,
pódense admirar no Aquarium Finisterrae até xuño.

GRANELL EN PAPEL

C U L T U R A

■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO

■ EXPOSICIÓNS

Lume toca o
próximo
xoves 5 no
Roixordo de
ALLARIZ.

O MACUF desenvolve na
sala Picasso, parellamente á
mostra do mesmo nome sobre ciencia e tecnoloxía, este
ciclo cinematográfico no
que poderemos ollar, o martes 3 ás 20h, Contact (1997),
de Robert Zemeckis.

D E

O VEO PINTADO. Unha parella inglesa (Naomi
Watts e Edward Norton) casa e
vai vivir a Xangai. Alí ela élle infiel ao home cun diplomático. En
vinganza, o marido lévaa canda
el a unha remota aldea que sofre
unha epidemia de cólera.

bará por darlles forza na vida
real. Relato iniciático sobre o
paso á madurez.

to andaba a un tempo con todas.
Xuntas deciden darlle unha lección e escacharlle o corazón.

☞

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

EPIC MOVIE. Parodia de moitas das novidades cinematográficas do último
ano con sketches disparatados.

O BO ALEMÁN. Un
xornalista norteamericano (George Clooney) atópase no
Berlín acabado de conquistar do
1945 cunha ex amante, Lena
Brandt (Cate Blanchett), agora
esposa dun alemán desaparecido que tanto estadounidenses
coma rusos queren atopar.

☞

☞

☞

TERESA, O CORPO
DE CRISTO. Biografía
de Teresa de Ávila (interpretada
por Paz Vega), poeta e santa do
século XVI. Dirixe Ray Loriga.

☞

UNHA PONTE CARA A TERABITHIA.
Dous preadolescentes que se
coñecen na clase crean un
mundo paralelo, o bosque de
Terabithia, para saír da súa
aburrida rutina. A fantasía aca-

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.

☞

TODAS CONTRA
EL. Tres mozas descobren que o guapísimo capitán
do equipo de básquet do institu-

☞

☞

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

☞

NOITE NO MUSEO.
Un garda do Museo de
Historia Natural (Ben Stiller)

ve con horror como todos os
elementos que ten que vixiar
cobran vida ao caer a noite. Só
axudado por unha figura de cera do presidente Teddy Roosevelt (Robin Williams) terá que
salvar a situación.

☞

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

☞

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

e divertida para fomentar a
lectura entre as crianzas.

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

Continúan na Casa Grande de
Otero Pedrayo, en Trasalba, os actos de homenaxe a Virxilio que
acompañan a súa exposición. Este
sábado 31 a partir das 19h30 no
auditorio da casa-museu haberá un
recital de poesía, presentado por
Afonso Monxardín, a cargo de
Isolda Santiago, Baldo Ramos,
Modesto Fraga, Rafa Villar e
Manolo Outeiriño, ademais da
actuación da Coral Polifónica do
Casino do Carballiño.♦

■ CINEMA

O ESTIMULADOR
Este xoves 29, dentro do ciclo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de relación, poderemos ollar esta
película de Richard Glatzer e Wash West, na Biblioteca Municipal ás 21h.

■ MÚSICA

KASTOMÄ

O grupo de rock en galego toca o sábado 31 no Artabria.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

Redondela

MANUEL CARREIRA

■ EXPOSICIÓNS

A galería Porta 11 acolle
unha mostra do pintor.

CURSO DA OMIX 06

As máis de medio cento de
fotografías a branco e preto
–consecuencia deste curso–
dos temas máis diversos
poderemos velas no Multiúsos da Xunqueira.

MERCEDES LENCE
A artista expón no Pazo da
Deputación Provincial os
seus cadros e fotografías.

MONICREQUES
DE KUKAS

AS RAÍCES DA TERRA
Esta mostra sobre a importancia do chan na historia, a
saúde e a alimentación dos
seres vivos permanecerá
aberta ao público no Multiúsos da Xunqueira até o
28 de abril.

Podemos visitar a mostra Facendo teatro con marionetas
na capela de Santa María.

RETALLOS DE PAPEL

As pinturas de Jorge Llorca exhíbense na galería
Clérigos até o 17 de abril.
■ MÚSICA
Undertones
pecha o
Festival
Marzopop
da ESTRADA
este venres
30.

seguidor de Gauguin e da
escola de Pont Aven, posteriores ao impresionismo e
pais dos postulados da abstracción.

SOIDADE COMPARTIDA
Podemos ollar o traballo do
fotógrafo David Máteo
Martínez na A.C. Alexandre Bóveda até o venres 30.

A CORUÑA EN FOTO
Os traballos participantes
neste certame expóñense
no Palexco.

BIBLIOTECA
EN GUERRA

Esta mostra contextualiza
as accións emprendidadas
pola República Española
como a creación de bibliotecas, as campañas de fomento da lectura como as
das Misións Pedagóxicas,
as bibliotecas populares de
concellos e sindicatos... e
pretende recuperar o espírito dunha época fortemente impregnada da capacidade formadora do libro e
da lectura. Podémola coñecer na Biblioteca M. González. Garcés

JOSÉ MANUEL BROTO
Até o 20 de maio podemos
visitar a mostra O tempo e o
lugar no C.S.C. da Fundación Caixa Galicia.

ÓSEOS COSMOS

O edificio
Sarmiento
do Museo de
PONTEVEDRA
alberga
unha
mostra de
Domínguez
Álvarez.

...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.
■ MÚSICA

CONCHA BUIKA

Soul, flamenco, hip hop,
jazz e copla son tocados por
esta cantante que se manexa por todos os estilos. A
española de orixe guineana
presenta o seu segundo traballo, Mi niña Lola, este
xoves 29 ás 21 no teatro
Rosalía de Castro, dentro
do ciclo Música con raíces.
■ TEATRO

LA GAVIOTA

Este xoves 29 preséntase ás
20h30 no Fórum Metropolitano a Antología Rota, de
León Felipe.

A Estrada
■ MÚSICA

MARZOPOP
A V edición deste festival
trae 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 30 ás 22h30 no
Principal poderemos escoitar por 5 euros aos míticos
Undertones, que pecharán
esta edición do festival.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

AUTOESTRADA
DO ATLÁNTICO
Os traballos presentados ao
VI Concurso de Fotografía
expóñense, até o 31 de marzo, na galería Sargadelos.

CODA
Poderemos escoitar a esta
banda de rock este xoves 29
no Clube da Música e a Arte Clavicémbalo. O venres
30 vai dar un concerto Tango Projet; e o sábado 31
chegará o hip hop de El Pablo e de MK e Nónimo.

THE GOLDEN
APPLE QUARTET

Presenta o seu séptimo espectáculo, chamado Golden en serio, este xoves 29
ás 20h30 no Auditorio
Gustavo Freire. Constituído en Donostia en 1986, a
nota predominante do grupo é a musica godspell
–aínda que o seu repertorio
é máis amplo– e o humor,
remedio este para que o público esqueza que están
cantando. Sorprendentemente teñen moito éxito.

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

TEATRADÍAS
Na Casa da Xuventude este
xoves 29 gozaremos cos
monicreques Improvisación do Piroliñas.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

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

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZA GALEGA

Ourense
Ourense

Mostra de fotografías sobre
a natureza do noso país de
José A. Acuña Estévez Luma na galería Sargadelos,

■ DANZA

DESEÑA GALIZA

VACUO
O Centro Coreográfico
Galego estrea a súa primeira produción, dirixida por
Maruxa Salas, o sábado 31
e 1 de abril ás 20h no teatro
Principal.
■ EXPOSICIÓNS

LUIS JAVIER VÁZQUEZ

As súas tallas expóñense
até o 3 de abril no teatro
Principal.

VÍCTOR HUGO CASAS

A sala Alterarte do Campus
acolle a mostra De fronteiras
e territorios até o 13 de abril.

JUAN CARLOS VILAR

Até o sábado 31 temos esta
mostra no Ateneo.

FRANCISCO LÓPEZ
A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

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

MITOS DE PAU
A galería Visol acolle a obra
do escultor Suso Fernández até o 31 de marzo, de
luns a sábado de 18 a 21h.

Nº 1.262 ● Ano XXX ●
Do 29 de marzo ao 11 de abril do 2007

ANTONIO MURADO

Homenaxe a Virxilio
irxilio

Esta mostra que podemos
visitar, até o venres 30, na
Casa das Campás fai un
percorrido pola historia do
deseño galego, desde comezos do século XX até a
actualidade.

NAZÓN DE BREOGÁN
No Pazo da Cultura temos
esta mostra sobre o Estatuto.

SABELA CANICROT
O C.C. de Monte Porreiro
acolle a mostra de pintura
Con alma de muller.

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Podemos ollar a mostra antolóxica 770, Rúa da Vigo-

rosa, Porto até o 8 de abril
no edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra.
■ MÚSICA

ARTUR CALDEIRA

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

FANTASÍAS
REPUBLICANAS

Obra representada pola
compañía Espello Cóncavo este xoves 29 ás 20h30
no Principal.

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

O Porriño

Ribadeo

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

Poderemos escoitalo este
venres 30 ás 21h no teatro
Principal, dentro do programa do Ciclo Trad.
■ TEATRO

ZARDIGOT

FOTOGRAFÍAS
FAMILIARES

Dentro da campaña de recollida de imaxes antigas
que está a realizar, o Arquivo Municipal da Imaxe desenvólve, o sábado 31, dúas
conferencias ás 17h30 no
C.S.C. da parroquia de
ATIOS, nas que falarán a socióloga e politóloga Isabel
Diz Otero sobre A fotografía de familia como documento para a análise do
cambio social, e o licenciado en Belas Artes e especialista en Historia da Fotografía de Galiza Xosé Vixande
López sobre As coleccións
e os arquivos fotográficos
familiares. O valor da fotografía; ás 19h30 repetiranse estas charlas no C.C. A
Forna de Budiño.

LÚA CON LUVAS

Todos os xoves de 18h30 a
19h30 na nova sala infantil
da Biblioteca Municipal temos esta proposta didáctica

José A.
Acuña
Estévez
Luma
mostra as
súas fotos
sobre a
natureza
galega na
galería
Sargadelos
pontevedresa

MARIÑARTE
As esculturas de Quique
Guerra e a pintura de
Mauro Leivas están expostas no Forte de San Damián
até o sábado 31.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

MANOLO DIMAS
O artista amosa a súa obra
no Museo do Gravado en
Artes.

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS
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.
Mitos
de pau
chámalle
á mostra
que ten na
galería Visol
de OURENSE
o escultor
Suso
Fernández.
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Sada

Convocatorias

■ EXPOSICIÓNS

JAVIER TORRÓN
Podemos admirar as súas
augafortes, augatintas, xilografías e litografías na casa
da cultura Pintor Lloréns.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

GRANELL
Até final de ano temos no segundo andar da Fundación do
mesmo nome a mostra A ortogonalidade dos soños:debuxo/construcións de Eugenio Granell; no mesmo lugar
podemos ollar, até o sábado
21, a obra do cubano David
Planas; e até maio, a mostra
de Ivan Prieto Interiores con
Figura.

ART NATURA

ADEGA organiza a mostra
Pola defensa da Rede Natura
galega. Pola defensa do medio natural galego, que nos
achega as obras de máis dun
cento de artistas e literatos galegos para expresar o compromiso do mundo da cultura co
noso patrimonio natural. Até o
16 de abril, de 18h a 21h, no
instituto Rosalía de Castro.

EDUARDO ALMAJANO
As súas fotografías, baixo o
título de Mantendo vivas as
frechas amarelas, pódense
coñecer no Museu das Peregrinacións até o 10 de xuño.

COMERCIO
EN COMPOSTELA

A Fundación Torrente Ballester presenta esta mostra
histórica sobre a evolución
da actividade comercial na
cidade, até o 9 de abril.

GOLFIÑO

O C.S.C. do Ensanche reúne os debuxos das portadas
realizadas por Fausto Isorna até o sábado 31.

IONE ROBINSON
Podemos ollar as súas fotografías e debuxos até finais
de abril na Casa da Parra.

O DEBUXO POR DIANTE:

A obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de
Compostela, froito da colaboración do CGAC, a USC,
a Fundación E. Granell e o
Auditorio de Galicia. A mostra poderemos contemplala
no véstíbulo e no 1º andar do
CGAC; no Parque da Música do Auditorio de Galicia;
na Zona C de San Domingos
de Bonaval; na Igrexa da
Universidade e na Fundación
E. Granell, até o 29 de abril.

XVI PREMIO DE ENSAIO
MANUEL COLMEIRO

A Xunta promove este premio dotado
con 4.510 euros co obxecto de fomentar e distinguir traballos de estudo e investigación sobre as administracións
públicas da Comunidade Autónoma,
desde calquera perspectiva, histórica,
xurídica, administrativa, política, sociolóxica, económica, etc. Os traballos, realizados por persoas individuais
ou grupos formados para efecto, de
calquera nacionalidade dos estados
membros da Unión Europea, terán que
ser orixinais e inéditos, e presentaranse en formato A4, mecanografados a
duplo espazo por unha soa cara, cunha
extensión mínima de 100 páxinas, por
triplicado e cun exemplar en formato
word, baixo lema e plica. Os interesados en participar deberán entregar, antes do 15 de setembro, o modelo de solicitude cuberto correspondente a esta
convocatoria, anunciada no DOG nº
47, con data do 7 de marzo de 2007, na
Escola Galega de Administración Pública: Fontiñas, rúa Madrid 2-4, 15707
de SANTIAGO DE COMPOSTELA, dirixida ao director da EGAP, ou enviala por
correo certificado.

O PRACER DE LER
A Biblioteca Municipal do Concello
do PORRIÑO organiza a terceira edición deste concurso fotográfico, que
ten como tema este ano Ler en Igualdade. Cada participante poderá presentar cantas fotografías queira e en calquera tamaño, indicando no dorso o lema e o título, acompañadas dun sobre

Impartido por Jorge Couceiro, artista
plástico e profesor de arte, no Museo
de Arte Contemporánea Unión Fenosa
(MACUF) os sábados 14, 21 e 28 de
abril e 5 e 12 de maio de 10 a 14h cunha matrícula de 70 euros para o que hai
que enviar un formulario cuberto a
consultoria@marcelomacias.com.
Máis información na Escola Superior
Marcelo Macias 981 235 265 ou no
MACUF 981 911 476. O límite de prazas é de 25 e farase unha selección previa para constituir un grupo o máis variado posíbel.

XXIV CERTAME
CONTOS PARA A MOCIDADE
A Agrupación de Libreiros e a Casa

O Centro Dramático Galego presenta esta obra –nova
versión do espectáculo homónimo representado en
1978 por Artello Teatro– e incorpóraa ao seu repertorio na
liña programática de captación de público infantil como
unha prioridade. Permanecerá no Salón Teatro até o 31 de
marzo, con cinco funcións
semanais (de mércores a venres para estudantes; e sábados
e domingos para o público
xeral). As representacións para escolares están especialmente indicadas para crianzas de entre 6 e 12 anos. Anabel Gago, Avelino González, Bea, Noemi Rodríguez,
Fran Peleteiro, Manuel Polo e Xosé Carlos Illanes dan
vida a máis de 40 personaxes.
O espectáculo foi construído
a xeito de creación colectiva
baixo a dirección de escena
de Rosa Hurtado e Santiago Montenegro, de Artello–Teatro Alla Scala 1:5.

TARARÁ CHIS-PUM!

As obras de Félix Fernández
poden ollarse na galería C5.

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

LUÍS SEOANE

O Auditorio de Galicia acolle, até o 29 de abril, a magnífica mostra Da costa de
Circe á costa da Morte.

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

SABELA BAÑA

IGNACIO GOITIA

O pintor amosa a súa obra
na galería JVG Espazo até o
2 de abril.

D.O.G.
Convócanse axudas para a compra de gando bovino que teña por
obxecto a reposición de reses como consecuencia do sacrificio
obrigatorio en execucións dos
programas de control e erradicación de enfermidades dos ani-

OBRADOIRO DE CREATIVIDADE

ROMPENDO CICLOS

VAIDEMAR

CONSELLARÍA
DE MEDIO RURAL

O Concello de Outes organiza este
concurso de poesía para promover os
valores creativos e literarios da nosa
lingua e contribuír a apoiar os novos
valores das nosas letras, así como
render homenaxe ao literato e autor
do Rexurdimento. Poderán participar
todas aquelas persoas interesadas, de
calquera nacionalidade, con traballos
inéditos escritos en lingua galega. Establécense catro categorías: A) crianzas de 6 a 8 anos, cun premio dun vale de 90 euros en libros a trocar en
calquera das librarías do Concello e
publicación da obra, e un accésit para
a publicación do poemario; B) crianzas de 9 a 11 anos, cun premio dun
vale de 120 euros en libros e publicación do poema, e un accésit para publicación da obra; C) crianzas de 12 a
14 anos, cun premio dun vale de 150
euros en libros e publicación do poemario, e un accésit para a publicación
da obra seleccionada; D mocidade de
15 a 17 anos, cun vale de 200 euros e
publicación da obra, e un accésit para
publicación da obra seleccionada; e
E) maiores de 18 anos, cun cheque de
1.000 euros para o gañador e publica-

Manuel Martínez Camilo.

Até o sábado 31 a galería
SCQ reúne unha mostra das
súas esculturas.

Baixo o tútlo de Intríngulis,
a destacada pintora galega
presenta as súas últimas

XI CERTAME FRANCISCO AÑÓN

ción da obra, e un accésit para publicación da obra. Para as categorías C,
D e E os poemas terán unha extensión
mínima de 150 versos. Os traballos
presentaranse nun sobre pechado, co
orixinal e 5 copias facendo referencia
ao premio no exterior, e dentro incluirase un sobre pequeno, tamén pechado, co título da obra, categoría na
que participa e lema ou pseudónimo
por fóra, e os dados personais, centro
de estudos, título da obra e lema ou
pseudónimo e fotocopia do DNI no
interior. Entregaranse na Casa da
Cultura - Oficina de Información Xuvenil (Avda. de San Campio s/n,
15230) de OUTES (A Coruña), antes
do 9 de abril. O fallo darase a coñecer
nos actos de celebración do Día das
Letras Galegas.

creacións na galería Sol &
Bartolomé até o 19 de abril.

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.

SUSANA SÓLANO

pechado co lema escrito por fóra, e no
interior os dados completos do autor.
As imaxes entregaranse nas oficinas da
Biblioteca Municipal en horario de 9 a
21h de luns a venres, antes do 12 de
abril, e o mellor traballo recibirá como
premio unha cámara dixital. Máis información en www.centroculturalporrino.com.

mais. Poderán acceder a estas
axudas as persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotación. As
contías, os requisitos necesarios
así como os prazos para presentar
as solicitudes están recollidos no
DOG de 9 de marzo de 2007. Pode consultarse a través da rede na
páxina institucional da Xunta de
Galicia (www.xunta.es).♦

REXISTROS E HÁBITOS

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

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 29 ás 21h no
Auditorio de Galiza, baixo
a dirección de Antoni Ros
Marbà, acompañados pola
soprano Ruth Ziesak e o
Orfeón Pamplonés.

XOÁN CURIEL

Este xoves 29 ás 20h30 e
con entrada de balde poderemos escoitalo no Centro
Social e Xuvenil O Ensanche, dentro do ciclo Reveleando Voces. O venres 30 faráo no mesmo lugar Carmen Dor.

COMPOSJAZZ

O sábado 31 ás 21h toca no
Auditorio de Galiza o Philip Catherine Trío.

Tui

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

HENDAYA MON AMOUR

UNHA VIAXE
POR BOTICAS

Podemos ollar na sala Nasa
a representación desta obra,
desde o xoves 29 ao sábado
31, pola compañía Bacana.

ROMEO E XULIETA

Dirixida por Eduardo Alonso
e interpretada por Luma Gómez, Alejandro Carro, Victoria Pérez, Omar Rabuñal,
Fernando González, Fernando Rodríguez, Christian
Escuredo, Antela Rodríguez, Jacobo Bugarín, Sara
Casasnovas e Aitor Rei, podemos contemplala, desde este xoves 29 até o sábado 31 ás
21h no Principal, esta adaptación do clásico de William
Shakespeare debida ao Teatro
do Noroeste.

ULLÁN
A aula de teatro afeccionado
presenta este sábado 31 ás
21h30 no C.S.C. de Caixa
Galicia Unha de vaqueiros,
peza escrita e dirixida por

Na sala municipal Área Panorámica podemos contemplar esta mostra Unha viaxe
por Boticas.

EDUARDO BAAMONDE
Até o 4 de abril a galería
Trisquel e Medulio acolle
os acrílicos, óleos e acuarelas do pintor.

Vigo

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

EVOLUCIÓN GRÁFICA
Do martes 3 ao sábado 7 de abril Omar
Kessel e Anne Heyvaert imparten un
Obradoiro experimental de calcografía, litografía e xilografía, cun total de
40 horas lectivas, na Fundación CIEC
de BETANZOS. O prezo de matriculación é de 190 euros a ingresar na conta
de Caixa Galicia 2091-0018-763040023090. Información completa en
www.fundaciónciec.com.♦

xoves 29 ás 20h na Fundación Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

RVISIÓNS
Até o domingo 1 podemos
ollar na Casa Galega da
Cultura as fotografías sobre a Festa da Reconquista realizadas por Marcos
Rodríguez.

O PLANETA
DA IGUALDADE
Podemos contemplar esta
mostra no Verbum, Casa
das Palabras.

DOCUMENTOS
Este venres 30 inaugúrase
no MARCO a mostra A memoria do futuro, na que artistas de talla internacional
como The Atlas Group /
Walid Raad, Bleda y Rosa, Luc Delahaye, Juan
Manuel Echevarría, Jacques Fournel, Sebastián
Friedman, Brian Mckee,
Ann-Sofi Sidén, ou Alec
Soth presentan, a través de
vídeos e fotografías, diversas maneiras de documentar
a realidade contemporánea.

XAVIER MAGALHÃES
O pintor presenta Escolma
de xentes e cores até o venres 30 na galería Chroma.

CONFUSIÓN

As obras de Roberto González Fernández exhíbense na galería PM8 até o 7
de abril.

CARLOS SAN CLAUDIO
Até o 15 de abril temos esta
mostra de esculturas de cerámica no café A Galería.

■ ACTOS

A SAGA
DOS HERDEIROS

VIAXES

Podemos visitar esta mostra na Casa das Artes.

A libraría Libros para Soñar (Triunfo 1) estrea o
programa de animación á
lectura, con sesións de contacontos os venres polas
tardes ás 18h30.
■ CINEMA

MAURICE
Podemos ollar esta fita este

MAR VICENTE
Esta artista do Valadouro
presenta na Fundación Laxeiro, até o 17 de xuño, Reflexo de superficies, a súa
primeira mostra individual
tras gañar a bolsa FeirmaFundación Laxeiro á creación artística.

Romeo e
Xulieta
estase a
representar
no teatro
Principal de
SANTIAGO
até o
sábado 31.

■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota), a carón da praia, con vistas a Fisterra,
completamente equipado, para catro persoas, en Semana Santa por 250 euros.
Dispoñíbel todo o ano. Telf. 981 761 144.
■ 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.

Barón Rojo
toca este
sábado 31
en VIGO.

O CEO SOBRE VIGO
A galería Bacelos acolle esta mostra de Ignacio Pérez-Jofre até o 4 de maio.

EL OJO QUE VES

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a mostra Colección Circa XX-Pilar Citoler.

CRISTINA BREA
Podemos admirar o traballo
da pintora até final de marzo na Casa do Libro.

RAFAEL ALONSO
O pintor expón a súa obra
no centro de arte Alpide até
o sábado 31.

PILAR GLEZ. MOURÍN
A Casa da Xuventude acolle
a mostra de pintura O mundo das flores e das cores.

NELSON VILLALOBOS
Na galería María Prego temos unha mostra dos debuxos deste artista, que poderemos visitar até finais de abril.

man, Maja Bajevic, Pierre
Bismuth, Ergin Çavusolglu,
Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva, Alberte
Heta, Marine Hugnnier, Sejla Kameric, Alejandra Riera
& Fulvia Carnevale, Anri
Sala, Bojan Sarcevic, Zinb
Sedira, Santiago Sierra, Costa Vece, Jun Yang e Guzmán
de Yarza Blache.

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.
■ MÚSICA

ATAQUE ESCAMPE

Podemos escoitar a este
grupo, dentro da xira Bela
Lugosi 07, este xoves 29 na
Fábrica de ChocolateO,
xunto con Jabon Blue.

MUSICALIA!

A Rede

O concurso de novas bandas
que se celebra na Sala A!
conta este venres 30 cos tres
grupos finalistas en directo.

ESCRÍBELLE A ISAAC
www.escribelleaisaac.info
Escríbelle un correo electrónico a Isaac
(Díaz Pardo, por suposto) e solidarízate
con el. Ademais da posibilidade de mandar un correo, esta páxina electrónica
contén unha biografía que glosa a figura
deste intelectual, artista, escritor e industrial que tanto pulou polo país. Visita este lugar e escríbelle un correo a Isaac,
que loita pola dignidade e pola empresa
que botou a andar xunto con Luís Seoane
e Andrés Fernández-Albalat: Sargadelos.
Páxina imprescindíbel.♦

ESCOITAR.ORG

Este colectivo ocupa o Espazo Anexo do MARCO até
o 20 de maio para dinamizalo e construir nel un audiolab aberto e público onde amosar os resultados do
obradoiro Paisaxes Sonoras, no que se adicaron a
recoller os sons identificativos da cidade olívica.

ENTRE FRONTEIRAS
As obras desta mostra, que
podemos visitar no MARCO
até o 20 de maio, exploran as
diferentes maneiras nas que
as vidas das persoas poden
vense afectadas polas marxes, a través de cinco eixos
temáticos: Historia / Conflito; Inmigración / Emigración; Realidade / Fición; En
terra de ninguén; e Espazo /
Arredores. Os artistas participantes son Chantal Aker-

■ 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

O REI DOS MARES
No teatro Arte Livre teremos o domingo 1 ás 12h á
compañía The Pinga Teatro coa esta produción para
o público infantil. Información e reserva de entradas
en www.tal2005.com.

Vilagarcía
ilagarcía

RUXE RUXE

■ MÚSICA

Os composteláns tocan este
sábado 31 na Praza do Berbés xunto con Treixadura,
dentro dos actos da Reconquista da Vila de Vigo 07.

TRADICIÓN
INSTRUMENTAL

BARÓN ROJO

Este sábado 31 ás 22h30 a
histórica banda do heavy
metal estatal presenta o seu
último traballo, Ultimasmente, na Sala A! con The
Mirage como teloneiros.
As entradas poden adquirirse por 15 euros en Elepé, Tipo, Gong e na propia sala;
na tenda Tipo de Pontevedra; ou por 18 na billeteira.

O concello, en colaboración
co Circuíto 4x4 da Consellaría de Cultura, programa
dentro deste ciclo a actuación de Edelmiro Fernán-

■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

güidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150 euros máis gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.

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

■ 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 anti-

dez, un referente dentro da
gaita, para o sábado 31; Fernandez e Quinta ofrecerán
os temas máis bailábeis da
música galega o xoves 5 de
abril; e o Linho do Cuco
combinará os seus timbres
sonoros, incapaces de deixar
inmóbil a ninguén, o venres
6 de abril. Todas as actuacións son no Auditorio Municipal ás 21h por 5 euros.

Ponferrada
■ ACTOS

O CADÁVER ESTÁ VIVO

Este sábado 31 ás 20h30
na galería de arte Dosmil-

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.
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Anuncios de balde
■ Véndese Golf serie 2 con ITV por
1.000 euros. Razón no telf. 679 421 169.

■ 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.
■ 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.♦

vacas (Avda. de Astorga
7) haberá un recital de poesía e a exposición do cadáver esquisito Há umha
certa luz incompreensível
na distáncia, coa participación de escritores/as e
do cantautor Xosé Constenla.

O cadáver
está vivo
este sábado
31 en
PONFERRADA

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

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

Non vos riades que o conto é triste

LOS DELTONOS

Na Iguana Club este sábado
31 poderemos escoitar a emblemática banda do rock en
castelán, xunto cos galegos
Robin de los Estercoleros,
que presentarán o seu terceiro
álbum Lanzarse a las heridas.
■ TEATRO

A VIAXE DE EFI
La Imagina Machina representa esta historia dunha
mosca que acaba de nacer,
á que a súa nai anima a que
goce da vida que ten por
diante, o sábado 31 ás 18h
no Auditorio do Concello.

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.

Primeiro fai Cuíña (e os seus) unha chea de portos deportivos. A necesidade xa está creada. Logo virán as ganas de ostentar e despois chegará o “titulín”. Un novo amarre queda asegurado, e con el, un pouco máis de mar privatizado e da nosa paisaxe alterada.♦

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

T

oca quentamento global. Se un día fai máis
calor é polo requentamento do planeta. O suposto
aumento dos incendios ten o
mesmo motivo. Falan do
desxeo dos polos, cando per-

to de nós hai vales de orixe
glaciar. Estamos ante o tema
de moda. Aínda hai pouco
fora o da destrución da capa
de ozono. E antes o Efecto
2000 que ía descoxuntar todos os ordenadores do mun-

do e ían parar de circular os
trens. Tamén o da gripe
aviar. Son teorías que dan
moitos titulares, cunha parte
de base científica e outro
pouco de superstición. O caso é ter a xente entretida.♦
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Xosé Manuel López, mestre
‘Gañamos un concurso cunha canción de rap sobre Lugrís Freire’
RUBÉN VALVERDE
Profesor no colexio de Educación Primaria Xulio Gurriarán
do Barco de Valdeorras, é coñecido polo seu método de ensino
nas aulas: utiliza o rap para
que os nenos aprendan. Os
seus alumnos adórano e as nais
dos rapaces semella que tamén.
Seica xa é o cantante máis famoso de Galicia.
Tanto non, pero si que me
sorprendeu moitísimo que todos
os medios se interesasen tanto
polo meu traballo e que me chamasen da televisión. Cambioume un pouco a vida, porque agora teño que estar a explicarlle a
todo o mundo o meu sistema de
traballo, pero é agradábel que se
interesen polo que fago.
Ou sexa que sente a mesma
presión mediática que Isabel
Pantoja.
Hoxe teño un día relaxado,
só me chamaron tres xornalistas,
pero o resto da semana foi bastante máis axitada. Todo o mundo quere saber como é isto de ensinar clases cantando.
A técnica memotécnica que
utiliza xa é vella. Iso de aprender
a táboa de multiplicar cantando
lémbrame os tempos da miña nai.
Hai estudos que demostran
que coa música e cantando os
nenos memorizan mellor. Ademais, que a aprendizaxe é maior
cando se está motivado é algo
obvio. Para eles é divertido cantar rap e incluso lles aprendo coreografías para que bailen ao ritmo que cantan.
Inspírase en Violadores del
Verso ou en Eminem?
O meu é máis a educación
para paz. Refírome a que ademais dos contidos tradicionais,
matemáticas, lingua e todo iso,

intento incluír nas cancións contidos tranversais, como o coidado do medio ambiente, a igualdade de sexos e todo iso. Grazas
a iso xa gañamos moitos festivais, un deles o ano pasado co
“Rap Lugris Freire”, unha das
nosas cancións estrelas.
Incríbel.
Soa estraño, pero aprendinlles toda a vida do homenaxeado
das Letras do ano pasado. O primeiro que fago é buscar a información e documentarme, logo

compoño a música até que atopo
un ritmo que lles poida gustar e
por último escribo a letra.
Pero tamén fai a música?
Si, eu estudei Educación Física, que ten moito a ver coa expresión corporal, a música e o
baile. A música fágoa con instrumentos normais, logo grávoa no
ordenador e mestúroa até que me
queda algo xeitoso e pegadizo.
Recoñeza que esa música
ten que ser plaxiada.
Nada de plaxios, todo é crea-

ción propia. Neste Nadal para unha obra utilicei personaxes coñecidos: os ananiños de Brancaneves e
os Conguitos. Foi o único que plaxiei na miña vida, pero para facer
rir. A música e a coreografía sempre é invención miña, ben, nosa.
Como que nosa?
Si, é que a miña muller tamén
é mestra de Educación Física e
axúdame coas coreografías. É divertido estar polas tardes no salón da casa pensando en letras e
en pasos de baile para as clases.
Ou sexa que dentro de pouco montan un dúo e ao escenario, non?
Algunha vez bromeamos con
iso de que imos ser os Camela do
novo século. Pero en serio que é
bonito cando xorden ideas e as
levamos a cabo. Logo a mellor
recompensa é ver como os nenos
o pasan ben nas clases.
Pero pórtanse ben sendo
tan pequeniños?
Teñen sete anos e estou moi
contento con eles porque xa é o segundo curso seguido que lles dou
clase. Están contentes, pero ultimamente un pouco nerviosos con
isto de saír na tele e nos xornais.
É que o Luar dá caxé.
Para nós foi unha experiencia
moi boa, malia a mala fama que
poida ter ou que non se trate dun
programa infantil. Tratáronnos
moi ben e dixéronnos que tiveron os mellores índices de audiencia do ano. Agora xa temos
ofertas para ir a Pequeno Gran
Show e a España Directo.
Guapo, simpático, preocupado polos nenos. Tan perfecto
non pode ser. Cando menos recoñeza que piratea os programas informáticos de música.
Para nada e menos nos tempos
que corren. Pero algunha cousa si
que pirateei na miña vida.♦

O Canto do Muecín
Lois Diéguez
Levaba tres días así, sen poder pegar ollo e sentíase tan cansa... Ía polo deserto
aborrecida do sol que nunca se poñía. Transformábase na sombra de Anthony Perkins
cando en Psicose avanzaba pola parede cun enorme coitelo de matar os porcos, e
cando o ía espetar no corpo estarricado da Sofía acordaba bañada nunha suor de
sufocos. Botouse da cama. O muecín, en efecto, berraba o canto.

CE N TRAL LITERARIA
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T E R R A

Navarra
XOSÉ A. GACIÑO

N

avarros e vascos
non quedan moi
ben parados nesa
sorte de guía do Camiño
de Santiago que se inclúe
no famoso Codex Calixtinus, que os presentaba
como asaltantes de peregrinos, aos que roubaban
e mataban. Aos navarros,
especificamente, dedícalles cualificativos tan rotundos como “feroz, silvestre, malvado e réprobo, impío e áspero, cruel
e rifeiro, falto de calquera
virtude e destro en todos
os vicios e iniquidades”.
Moito choveu desde
aquel século XII no que se
recompilou ese códice, que,
por outra parte, recolle moita fantasía histórica como
para considerar rigorosos
eses apuntes pseudoantropolóxicos. Sempre foi inxusto xeneralizar e moi discutíbel falar dunha personalidade psicolóxica común a
todo un pobo. Bandoleiros,
atracadores, delincuentes...
sempre os houbo en todos
os países e máis en épocas
nas que, proporcionalmente, había moitísimo máis inseguridade que agora, aínda
que a chamada xente de orde pense, sistematicamente,
que calquera tempo pasado
foi mellor (sobre todo, se
gobernaban eles).
Non lles imos pedir
contas agora aos navarros, no seu conxunto,
por aquelas escaramuzas
de bandas descontroladas. Nin pola súa participación na batalla das Navas de Tolosa, nin sequera polas súas contribucións máis recentes á historia de España: as guerras carlistas e o entusiasta aliñamento co bando
franquista na guerra civil.
Polo contrario, un cre
que hai que ser moi respectuosos coa vontade
maioritaria dos navarros
(e dos vascos, dos cataláns, dos galegos...) á hora de configurar as súas
institucións, dentro dun
marco de liberdade e defensa dos dereitos humanos de todos os que habitan naquel territorio.
Por iso estou a esperar
que o goberno foral navarro, da mesma maneira
que convocou os seus cidadáns a manifestarse ante
a suposta ameaza abertzale-zapateril contra os seus
sacrosantos fueros, chame
de novo a manifestarse,
esta vez contra os miserábeis empresarios agrícolas
que utilizan man de obra
estranxeira en réxime de
escravitude (a douscentos
anos da súa abolición no
parlamento británico), que
se mostran máis bárbaros
e crueis que aqueles lendarios salteadores de camiños do Codex Calixtinus. Estes si que ameazan
de verdade o futuro e a
dignidade de Navarra.♦

