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Vacas virtuais contra vacas reais
A ‘parada de vacas’
de plástico de Vigo recibe
todo o apoio
que non teñen
as reivindicacións
do sector gandeiro

PEPE FERRÍ N / A . G . N .

OS ESCRITORES GALEGOS ANTE
A GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Xesús Alonso Montero

Xesús Alonso Montero rescata textos
pouco coñecidos, a demais d algúns
inéditos, que revelan o complexo e
problemático ma p a moral e político
d a queles anos. Textos non frecuenta dos
p ara acheg ármonos á personalid a de
política e ao la bor literario de escritores
como O tero Pedrayo, Vicente Risco,
Álvaro Cunqueiro, Ramón C a b anillas,
Iglesia Alvariño, C elso Emilio Ferreiro,
Álvaro de las C asas...

OS GANDEIROS GALEGOS LEVAN 12 ANOS COBRANDO O MESMO PREZO
polo litro de leite pero as industrias subíronllo en 30 céntimos ao
consumidor. No 1995 pagábanlle ao gandeiro 50 pesetas por litro
e o consumidor mercábao a 75 pesetas. No 2007 mércanllo ao produtor a 30 céntimos mentres as grandes distribuidoras o venden a
75 céntimos. Pola contra, aumentou o prezo dos carburantes, dos
pensos, das medicinas e da man de obra e tamén todos os outros
produtos que os gandeiros deben mercar para poder vivir dignamente, nunha media do 40 por cento. A ameaza de rebaixar aínda
máis o prezo do leite en orixe – co que Galiza perdería 183 millóns
de euros na campaña próxima– vén das empresas multinacionais e
españolas, agrupadas na patronal Fenil. É unha nova labazada da
política comunitaria ao noso agro. A diferenza é que agora as empresas galegas se desmarcan desta política e fan corpo co sector e
que o Goberno autónomo tamén se pon ao lado dos gandeiros e
trata de facerlles fronte ás estratexias foráneas. A situación sería
moi distinta se contásemos cun forte Grupo Lácteo Galego? O problema radica aínda en que Galiza non ten suficiente forza no Estado español e na UE, pero tamén en que levamos vivindo máis de
cen anos de costas ao noso agro, identificándoo con atraso, malia
ser un dos nosos principais sectores produtivos e un dos de máis
potencia no futuro. Del viven a maioría das grandes vilas galegas
e unha boa porcentaxe da actividade económica das cidades.♦

Madrid gasta
nun túnel
o equivalente
á metade
do orzamento
da Xunta
(Páx. 19)

Miguel Barros constéstalle
a X.M. Barreiro

‘Faite galeguista
de verdade’
(Páx. 14)
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Trátase da última das teorías que prognostican un desastre no planeta

A comunidade científica non é unánime
respecto á ameaza do cambio climático
H. VIXANDE

A noticia da pasada Semana Santa foi a aprobación por parte da ONU dun informe contra o quecemento global do planeta e o cambio climático. Como antes coa capa de ozono que non chegou a desaparecer, a ameaza que pende agora
sobre o mundo son os gases que provocan o efecto invernadoiro. Entre os investigadores, porén, non hai consenso.
O seis de abril o Panel Intergo- aumenta o CO2 na atmosfera é
bernamental do Cambio Climáti- insostíbel”.
co da ONU aprobou en Bruxelas
O cambio climático figuraba
un documento que advirte de que na axenda da política internaa acción do home causará un cional dos últimos anos e fora
cambio do clima que implicará motivo da celebración do Cumio
aumentos da temperatura de en- de Kioto para tratar de poñerlle
tre 1,5 e 2,5 graos, a suba do ni- freo. Mais esa iniciativa fracasavel do mar e a desaparición do ra parcialmente porque os Esta30% das especies do planeta.
dos Unidos non se sumaran ás
O informe da ONU relaciona medidas de contención das emide forma directa o
sións que provocambio climático
caban o quecee os gases invermento do planes rexistros
nadoiro, os mesta. No entanto,
mos que eran resnesta
ocasión
climáticos
que
ponsábeis dunha
houbo máis condiminución da ca- existen carecen
senso entre os
pa de ozono no
países. A deciPolo Sur que fi- de datos máis atrás sión de aprobar o
nalmente só foi
informe estivo
de douscentos anos, precedida da estemporal.
Ao tempo que
cinematográun espazo temporal trea
se produce unha
fica da película
alarma arredor do tan breve que
dirixida polo ex
cambio climático
vicepresidente
e se tomaron unha non permite
americano
Al
serie de medidas
Gore, Unha verdeterminar
para diminuír a
dade incómoda.
emisión á atmos- que ciclos operan
O filme do tafera de gases inmén ex candidato
vernadoiro, está no clima.
a presidente dos
en marcha unha
Estados Unidos
campaña de prodebuxa un panomoción da enerrama inquietante
xía nuclear, xa que o cambio do e agoira centos de millóns de
clima coincide co esgotamento mortes a consecuencia dos efecdos combustíbeis sólidos, nome- tos do cambio no clima do planeadamente o petróleo. Nesta cam- ta. A película, ademais, conseguiu
paña non só participa a industria un premio Óscar de Hollywood.
nuclear. Destacados científicos
como a bióloga Susan Hock- Discrepancias científicas
flield, presidenta do Instituto
Tecnolóxico de Masachusetts, Mais se Unha verdade incómoda
apoia a mesma opción aínda que conseguiu un éxito de crítica e
por razóns matizadas. Para a in- público, ademais da anuencia da
vestigadora americana a enerxía clase política mundial, entre os
nuclear é unha solución parcial científicos non suscitou tanta
que debe compatibilizarse con unanimidade.
Existen sólidos documentos
outras, pero sinala que “dá igual
se cres ou non en que o quece- científicos que avalan a rotundimento global ten a súa orixe na dade dos agoiros máis pesimisacción humana: o ritmo ao que tas. O mesmo informe do Panel

xico de Massachusetts aínda que
si manifestan a súa convicción
de que o cambio climático se debe ao quecemento do planeta, tamén recoñecen que hai científicos que non relacionan o efecto
invernadoiro coa emisión de gases do CO2 á atmosfera. Susan
Hockfield advirte que en todo
caso a emisión de gases derivados do carbono ten ademais outras consecuencias negativas.
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Intergobernamental contén 1.400
folios que analizan polo miúdo
os efectos previstos do cambio
climático e propón unha serie de
recomendacións para reducir o
seu impacto.
Mais os documentos preparatorios do Panel Intergobernamental incluían nomes de científicos que en teoría avalaban o informe, aínda que en realidade
nin sequera foron consultados.
Un deles era Paul Reiter, un in-

Negro, V.M. Vázquez Portomeñe,
A. Gato Soengas, Suso de Toro, Lois
Diéguez, Antón Grande, Xavier López,
Manuel Lugrís, Xosé M. Añel,
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Xan Piñeiro.

Na páxina de Faro de Vigo (15 de abril) aventúranse as consecuencias que o cambio
climático terá sobre a agricultura e algúns produtos de supermercado.

Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, César Lorenzo Gil, Mar Barros,
Rubén Valverde, Paco Vila Barros
(Fotografía), Perfecto Conde.

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:

Quecemento do planeta

Picho Suárez.
Colaboradores:

Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, X.L. Muñoz
Portabales, Martina F. Bañobre, X.C.
Garrido Couceiro, X.M. Sarille, Miguel
Barros, Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia
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vestigador e profesor do Instituto
Pasteur de París que mesmo tivo
que ameazar ao Panel para que
retirase o seu nome das conclusións do informe porque estaba
completamente en desacordo
con elas. Este científico afirmou
que o relatorio facía “que parecese que todos os científicos sobresaíntes estaban de acordo. Isto non é verdade”.
Outros científicos, como a
presidenta do Instituto Tecnoló-

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.

Sobre o quecemento do planeta
hai dous aspectos básicos. O primeiro ten que ver coa verificación dese quecemento e o segundo coas súas causas. En ningún
dos dous casos hai acordo. Os rexistros climáticos que existen carecen de datos máis atrás de
douscentos anos e un espazo
temporal tan breve non permite
determinar que ciclos operan no
clima do planeta porque estes duran moito máis tempo. Ademais,
existen grupos de científicos que
negan un ascenso da temperatura. A Coalición Neocelandesa da
Ciencia do Clima afirma que en
2006 os graos rexistrado non son
máis altos que en 1800.
Á marxe de quen teña razón,
non hai unanimidade. Iso significa que tampouco hai coincidencia
en canto as causas do cambio climático, no caso de que se estea a
producir. O xefe do Centro Internacional de Investigación do Ártico, Synn-Ichi Aksaou, sinala que
“o Ártico sempre se expandiu e
contraeu. Mais a prensa vén aquí e
pregúntanos: dirá algo sobre o desastre do efecto invernadoiro? E
eu digo: non hai desastre”.
A cen anos da catástrofe
Entre as conclusións que tira o
Panel Intergobernamental do
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Vén da páxina anterior

Cambio Climático está o aumento da temperatura media do planeta, a desaparición do xeo dos
pólos da Terra e o aumento do
nivel do mar. Sobre o número de
metros que se elevará tampouco
hai acordo, pero os científicos
que avalan esta teoría fixeron
prognósticos que agoiran unha
verdadeira catástrofe dentro de
cen anos. Eses mesmo científicos indican que nunca nun período de tempo tan curto se producira un cambio tan significativo
no clima e no panorama do planeta por un proceso endóxeno,
derivado da dinámica interna do
mesmo. Precisamente este prognóstico provoca unha dúbida: se
non houbo nada semellante antes, como se pode debuxar un
modelo de cambio climático sen
poder comparalo cos modelos
dos cambios anteriores?
Doutra banda están as posibilidades reais de actuación.
Non existe unha cuantificación
económica unánime sobre o esforzo e os investimentos que hai

que realizar para que as emi- Unidos, Xavier Sala, considesións de gases invernadoiros de- ra que o mundo non pode inteñan o cambio climático. Tho- vestir anualmente durante cen
mas Schelling, premio Nobel de anos o 1% do PIB para loitar
contra o cambio
Economía
en
climático por2005, considera
que só se conseque en todo caso
xisten grupos
guirían atrasar
terán que pasar
os seus efectos
máis de dez anos
de
científicos
seis anos.
para que as autoNunha liña
ridades dos dis- que negan que se
parecida ao antetintos países poestea
a
producir
rior maniféstase
ñan en marcha
o
historiador
medidas eficaces
para combater o un cambio do clima, Henry Kamen,
que lembra que o
cambio climáti- mentres outros
Goberno británico.
co prepara un
Este premio afirman que
plano para reduNobel de Econocir un 30% as
mía en 2005 con- non se debe
emisións de CO2
sidera que o custe
á
acción
do
home.
do cambio climáen 2020. Porén,
tico será moi suKamen
sinala
perior que os esque hai un inforforzos que se reame científico que
licen para evitalo,
indica que na
pero tampouco no campo da eco- práctica só se conseguirá unha
nomía hai unanimidade.
redución do 12% das emisións
O economista catalán que “o que en termos prácticos signiexerce a docencia nos Estados fica pouco máis que nada”.

E

Economistas e historiadores
Os economistas e historiadores
que non confían na teoría do
cambio climático sinalan a falta
de unanimidade no campo da
ciencia sobre a existencia ou
non do cambio climático e a
responsabilidade que poda ter
no mesmo a acción humana. De
todas as formas, prefiren facer
fincapé nunha cuestión fundamental: o onerosa que resulta a
loita e a imposibilidade de frear
o cambio climático no caso de
que sexa verdade que se estea a
producir.
A autentica redución da emisión de gases que producen o
efecto invernadoiro só é posíbel
coa desaparición do petróleo como combustíbel. O mundo non
está preparado para afrontar esta
continxencia, aínda que as reservas deste hidrocarburo son limitadas e non alcanzarán máis dun
século. Se desaparecese o petróleo de súpeto, a parálise do mundo sería total.
A industria automobilística

xa está a investigar alternativas
ao petróleo que sexan respectuosas co medio ambiente. O
paulatino aumento no prezo do
cru facilitará o tránsito ás enerxías alternativas. Entre tanto,
algúns científicos e sobre todo
enxeñeiros están a defender unha alternativa temporal: a captura do CO2 que se emite á atmosfera para confinalo temporalmente na terra e evitar que
siga a quecer o planeta. De momento, trátase dunha posibilidade unicamente teórica que está moi lonxe de ser unha alternativa. É mais, para cando estea
madura esa tecnoloxía será o
momento no que o petróleo estea a un paso de esgotarse e, en
consecuencia, cando xa non sexa necesaria.
Outra cuestión é que o tempo
que lle queda ao petróleo como
principal combustíbel non vai
máis aló de cen anos. Este período a escala planetaria é moi curto, quizais demasiado como para
que o cambio climático poda ter
efecto.♦

A creación dunha conciencia ambiental que antes non existía
Á marxe da polémica sobre a veA alarma xerada coa gripe
racidade do cambio climático, a aviaria foi tal que o mesmo Goresponsabilidade do ser humano berno español rematou gastando
na súa orixe e as posibilidades de cen millóns de euros na adquisidetelo, hai unha consecuencia di- ción do medicamento Tamiflu parecta do debate que é a creación ra atallala. O Tamiflu é un antividunha conciencia medio ambien- ral cuxa eficacia ante a gripe aviatal que poderá ou non incidir na ria se descoñece porque non exisredución dos efectos dos gases in- te esta epidemia nos humanos, pevernadoiro, pero que será moi útil ro a presión mediática fixo que o
para abordar atrancos locais que Ministerio de Sanidade comprase
teñen directamente que ver con al- millóns de doses que de momento
gúns graves problemas ecolóxicos nin sequera a farmacéutica suíza
que padece a nosa sociedade.
que o fabrica lle subministrou.
Mais a teoría do cambio cliTras a alarma, os científicos
mático non é a primeira que agoi- remataron por recoñecer que unha
ra un destino fatal para o planeta epidemia moi virulenta de gripe
ou para a humanidade. En realida- aviaria é imposíbel por razóns rede, cando comezaron os traballos lacionadas coa supervivencia do
preparatorios para o Cumio de virus. Se un microorganismo é deKioto, o obxectivo inicial era de- masiado virulento mata moi rápiter a paulatina dedo ás súas vítimas
saparición da capa
e o virus deixa de
de ozono, asociapropagarse, de
competencia
da polos científimodo que para
cos aos gases derique a epidemia
entre
os
científicos
vados dos hidrosexa extensa ten
carburos. O burato en conseguir
que ser pouco vida capa de ozono
rulento ou ter un
da Antártida resul- financiamento
proceso de incutou ser temporal
bación moi longo,
para
as
súas
pero o cambio clicomo no caso da
mático e o efecto
SIDA.
investigacións
invernadoiro apaOutra ameaza
receron como no- vai en detrimento
temporal e recovas ameazas tarrente é a caída na
mén relacionadas da calidade
terra dun meteorico CO2.
to, pero apenas
do
seu
traballo.
Aínda que dechega para ocutrás das teorías
par un par de pámáis catastrofistas
xinas interiores
sempre aparecen
dos xornais, aínda
intereses económicos, non parece que grazas a iso haxa un proxecto
que existan conspiracións para tra- europeo para interceptalos.
elas ao primeiro plano da actualidade porque se trata de procesos Comuñón de intereses
complicados que xorden de maneira diferente, a miúdo polo azar. Mais o cambio climático móvese
Un exemplo disto último foi cunha dinámica diferente e pode
a ameaza dun eventual contaxio permanecer na axenda dos meao humanos da gripe aviaria. dios de comunicación máis temTras varios anos de epidemia no po que as catástrofes anteriores.
sueste asiático, algúns científi- A razón é que se trata dunha
cos comezaron a barallar a posi- ameaza global cuxo estudo requibilidade de que unha mutación re a participación de investigadodesta cepa saltase aos humanos e res de todo tipo. Até o momento,
que se dese unha epidemia moi as catástrofes prognosticadas povirulenta que causase milleiros los científicos estaban relacionaou millóns de vítimas.
das con aspectos da ciencia moi

A

Manifestación contra a celulosa de ENCE en Pontevedra.

particulares: a bioloxía e a farmacia no caso da gripe aviaria, a
meteoroloxía no do buraco da capa de ozono e a física e a tecnoloxía espacial no do meteorito.
A competencia entre científicos para conseguir financiamento para as súas cada vez máis caras investigacións é motivo de
que magnifiquen os riscos que
corre a humanidade en relación
co campo de estudos ao que se
dedican, por iso tamén compiten
entre eles para desacreditar as teorías dos demais ou para dar
máis relevancia ás ameazas que
cada grupo estuda. Co cambio
climático hai espazo para todos
porque se trata dun problema tan

complexo que a investigación interdisciplinaria é moi necesaria.
Doutra banda está a cuestión
política. A ameaza é o suficientemente difusa para que os Gobernos a prefiran a outras máis concretas como a gripe aviaria.
Mais, en todo caso, implicou que
se sumasen á corrente que propaga o perigo deste problema e en
consecuencia amosáronse dispostos a afrontar situacións ambientais que até o momento eran
tabú. Quizais sexa esta a única
forma de aproveitar a conxuntura
e loitar para que se sanee o noso
medio ambiente máis próximo.
Entre tanto, e como aspecto
positivo, está a nacer unha indus-

PA C O VILABARR O S

tria ambiental no noso país que
vincula a creación de valor coa
economía sostíbel. Un exemplo é
a xeración de enerxía eólica e a investigación e produción de muíños a cada máis eficaces. Outro é
o aproveitamento da biomasa forestal para outras enerxías alternativas. Porén, non se deron pasos
para botar a andar unha industria
ambiental destinada a corrixir ou
a impedir os efectos negativos das
actividades máis contaminantes,
mais as iniciativas nas enerxías alternativas indican que ese será outro dos camiños que se iniciará en
breve e en consecuencia, crearanse máis postos de traballo relacionados coa sostibilidade.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Razón da república

Felipe González

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO

Este texto leuse o 14 de abril con motivo do aniversario da proclamación da II República Espa“Ecuador vota a
C onstituínte sen sa ber
o que significa ”.
“ C orre a vendeu o
proceso como a
p anace a de todos os
males do p aís”. “ A
oposición acúsao de
pretender aca p arar o
poder”. “ C orre a fixo
unha camp aña
populista ”. Todo isto
non está toma do de
L a R a zón , ABC ou El
Mundo , senón de L a
Vanguardia que ten
sona de ofrecer unha
boa información
internacional. A o día
seguinte C orre a
logrou o 8 0% dos
votos e L a
Vanguardia non
informou de na d a nas
súas p áxinas. Sería
por vergoña ou por
non d ar o bra zo a
torcer.

Datos útiles: Por
Fisterra p asan, ca d a
ano, 4 3 mil b arcos.
Dos cales, 1 3 mil
portan merca dorías
perigosas.

Datos positivos: A
industria dos contidos
ou industria cultural
xera o 3,9% do
Produto Interior Bruto
do Esta do esp añol;
d álle tra b allo a 1,1
millóns de persoas
que representan o
7,8% do emprego.

Pregunta dixital:
Por que L a Voz de
G alicia en g alego

ñola no 1931. O autor fixo este discurso en representación da Asemblea Republicana de Vigo.

U

nha representación activa da cidadanía viguesa sitúase, un ano máis, en
teimosa posición de vangarda arredor do lume da República. Hoxe, 14 de
abril de 2007, convocados pola Asemblea
Republicana de Vigo, pronunciamos a palabra absoluta de sentido, República, e os
atributos do lema que nos chama: un sentir,
unha memoria, un futuro. República da incontestábel razón vital e do sentimento que
nos define, da emoción racional que fundamenta a nosa natureza política alén de particulares escollas partidarias. República da
memoria histórica que escolle a instantánea
ardente dunha data singular, aquel mundo
en luz do 14 de abril de 1931, e o relato dun
apaixonante proxecto colectivo, vertixinosamente esnaquizado en vidros negros. República do futuro inevitábel, o dos días que
han de vir e chegarán nas mans da xente en
feliz perspectiva de fraternidade e cuxo itinerario se enceta xa no fío primeiro dunha
imparábel vontade con valor de verdade
permanente. Un sentir alicerzado en ciencia
de razón. Unha memoria en homenaxe sen
fendas de nostalxia. Un futuro inaprazábel.
Pero a República non alumea só o futuro para un tempo que alicerza o seu significado na crónica da memoria e na homenaxe agradecida, na fidelidade ao ideario daqueles fundadores inesquecíbeis, na ferida
emoción polos loitadores asasinados, na ira
contra os depredadores que instauraron o
mandato do terror e habitan aínda no humus da víscera aniquilada. República non é
só futuro contra a desmemoria e os programas da mentira, presente fronte á claudicación pactista, fronte ao teatro do absurdo
monárquico e o herdo imposto do franquismo borbónico. A República representa, alén
dos lindes de calquera conxuntura histórica, unha razón universal e pancrónica, unha
concepción do mundo, unha cosmovisión
asentada na cerna radical da liberdade. A
República é rumbo de pensamento lóxico
fronte ao espectáculo circense do imaxinario divino, vía de ciencia contra os camiños
da maxia teolóxica. O pobo soberano a
construír o seu propio destino, o único destino posíbel, en rebeldía contra a sombra
xigante da falacia olímpica, contra a xefatura eterna de todos os templos, dirixidos
en fantasmagoría de senado politeista ou
desde o trono despótico do caudillismo monoteista. A República funda a súa felicidade no mesmo acto xenético da súa proclamación como filla do pobo e non precisa
graza de deus, prodixio irracional, cobertura de mito sublimador para existir, medrar e
multiplicar a súa luz de unánime corpo democrático, civil, racional e igualitario.
Unha democracia que non fundamente a

urda da súa anatomía na raíz laica da von- tico español, os partidos políticos, en pertade popular é un enxendro monstruoso. manente competición electoral de provisoUnha democracia que conceda
ria efectividade, están a declaao relato mítico das igrexas varar a súa complicidade coa inslor de certeza e poder de pedaRepública titución monárquica.
goxía moral e social constitúe
Ao rexeitarmos os procesos
representa
unha farsa de dimensión descohistóricos da transición e o conmunal. Se a ese teatro de somsenso sobre a coroa borbónica,
unha razón
bras se incorpora ademais a simentres esiximos a nulidade
lueta dun rei non sometido a
dos xuizos sumarísimos do
universal e
responsabilidade política, civil
franquismo, cando denunciapancrónica, mos o carácter continuista da
nin penal, herdeiro directo do
poder franquista e o seu patriconstitución de 1978 –que non
unha
monio ideolóxico, detentador
purgou responsabilidades nin
do lonxincuo privilexio feudal
desmontou o aparello da ditaconcepción
de todas as monarquías, un ser
dura–, cando nos pronunciamos
–relativamente– humano invesa favor da soberanía popular e
do mundo,
tido cos atributos dun semido dereito de autodeterminaunha
deus, o carácter antidemocrátición, cando nos declaramos en
co e teocrático do sistema polírebeldía fronte á dominación
cosmovisión
tico resulta escandalosamente
hexemónica do estado monárefectivo. Sorprende, alporiza,
quico, fronte ao poder das cúasentada
alarma a falla de vontade case
pulas católicas en militante reunánime das organizacións po- na cerna radical vitalización desde a dereita, as
líticas do estado español, as do
e plataformas reda liberdade” organizacións
espectro nacionalista tanto copublicanas, a cidadanía activa
mo as da esfera centralista, as
en posición de vangarda, estada dereita non máis que as da
mos a proclamar a ruptura, esbanda da esquerda, fronte á vixencia legal tamos a iniciar xa un novo proceso consti–pero ilexítima- dun réxime cuxa imposta tuínte, o primeiro proceso de transición casubstancia fundamentadora é o monoteis- ra á democracia. Estamos a proclamar a III
mo monárquico franquista. Mentres non di- República. Viva a República!♦
rixan unha parte das súas enerxías ao deXOSÉ Mª ÁLVAREZ CÁCCAMO é escritor.
rrubamento do actual sistema antidemocrá-
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Cartas

O disfrace
de Humana
Ás noticias que xurdiron estes
días sobre entidades como Anesvad ou Intervida, a moitos membros do sector solidario gustaríanos que se unise algunha investigación sobre Humana People to
People, a pseudo-ONG que se
adica á recollida de roupa coa
colaboración de moitos concellos españois e galegos –o último, o de Sanxenxo– que permiten a instalación gratuíta dos
seus contedores nas rúas.

Esta entidade piramidal, que
di adicarse á cooperación internacional, envía á sua central en
Dinamarca –e despois a paraísos
fiscais como as Illas Caimán– os
beneficios que recada en España,
o que permite ocultar o destino
real dos fondos e impide vixiar a
súa actividade. Con múltiplos
nomes e siglas (TVIND, UFF,
NET UP, DAPP…), esta falsa
ONG ten tamén acusacións graves de seita: fai cursos –polos
que cobra 4.000 euros a inxenuos voluntarios– de seis meses
nas Escolas TVIND danesas para estancias en África de só dous

meses, sen que a Xustiza, o valedor do Pobo ou a Administración
lle poñan freo á súa fraudulenta
actividade.

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

Oxalá que esta onda de denuncias, ademais de clarificar o
sector, sirva para impulsar a necesidade de novos mecanismos
de control e transparencia que
lles dean confianza aos cidadáns
doantes naquelas organizacións
que de verdade facemos un traballo real e eficiente polos países do sur apoiados nun dos valores máis fermosos: o da solidariedade.♦
XOSÉ Mª TORRES BOUZA,
presidente da Coordinadora
Galega de ONGD
(SANTIAGO)
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SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Pensamento e diferenza en Pontevedra
MARÍA BRAÑAS

‘S

e fose home xa me parecía mal que
ti dixeses cri, cri, decindo eu cro,
cro” dille o sapo ao grilo.
Esta é a frase de Castelao escollida para encabezar a XXIV Semana Galega de Filosofía
que vén de rematar en Pontevedra. Este ano
propúxose como tema “A filosofía e as diferenzas”; foi Pontevedra, daquela, un espazo para o
pensamento, para as ideas, para a reflexión. Foi
un oco dende o que pensar a diferenza.
Polas sesións das mañás, adicadas a “pensar a diferenza” pasaron xente coma Vincenç
Navarro, Fina Birulés, Ángel Gabilondo, Rosa
Rodríguez Magda ou Heinze Dieterich, o cal
tivo que substituír o afamado pensador Gianni
Vattimo quen, unha vez máis, deixa baleira a
súa intervención na Semana (se cadra é quen
de pensar que é este un acto terreal no que a
súa figura non merece participar...).
Estes pensadores, de formación máis filosófica que os do resto da xornada, ofrecéronnos diferentes achegamentos sobre aspectos da
diferenza; o debate “nación fronte ás nacións”
do que se ocupou o sociólogo Vicenç Navarro;
a relixión como feito diferencial que Heinze
Dieterich houbo reencamiñar ante a ausencia

de Vattimo; Fina Birulés ocupouse da diferen- coma Iván Prado e Leo Bassi (quen incluía o
za enfrentándoa á identidade cuestionándose seu espectáculo “La revelación”; unha aceda
os valores ilustrados para aplicalos á situación crítica de todo o fenómeno relixioso, cargada
dun humor corrosivo que comeactual da muller na sociedade;
zou por poñer o Papa Ratzinger a
Rosa Rodríguez Magda propuxo
dar preservativos no canto de reun novo paradigma dende o que
n
partir as hostias pertinentes).
deixar a un lado o concepto de
Pontevedra
Nas noites, o subtítulo das
posmodernidade para falar da
“diferenzas vetadas” viuse tratatransmodernidade, concepto que
abriuse
do dende perspectivas diversas
vén determinado polas tecnoloxípor, entre outros, a crtítica literaas e o mercado. E as sesións da
un espazo
ria Helena González, quen fixo
mañá chegaron á súa fin coa conferencia de Ángel Gabilondo, para preguntar e fincapé na existencia de escritoras diferentes nunha literaturaquen dende un punto de vista
respostar”
nación diferente ou Heinze Diemáis metafísico abrangueu a inditerich, que se ocupou dos novos
ferenza e os seus disfraces, gañánparadigmas do socialismo.
dose a base de xogos de palabras
Foron cinco días, os pasae dunha retórica concisa, clara e
fluída, o recoñecemento de todo o auditorio. dos, unhas xornadas nas que se lles deu cabiAs sesións da tarde, sempre moito máis da á crítica, á reflexión e ao pensamento.
Houbo preguntas e respostas, e sempre as
eclécticas, adicáronse ás “diferenzas aquí e agora”; contouse coa participación de expertos en seguirá a haber porque como di Eduardo Gaurbanismo, escritores como Darío Xohán Caba- leano “cando tiñamos todas as respostas, muna e Anxo Angueira quen se ocuparon de ache- dáronnos as preguntas” e porque, en Pontegárense a cuestións sobre a lingua na Galiza, así vedra abriuse un espazo para preguntar e rescoma a presenza de artistas tan provocadores postar... para a filosofía e o pensar...♦

‘E

Leo Bassi: unha defensa apaixonada do laicismo
FRANCISCO VÁZQUEZ CHANTADA
Nestes tempos nos que a igrexa romana de Joseph Ratzinger agachou nun caixón o mesmísimo Concilio Vaticano II, veu moi ao conto poder ver na Pontevedra da Filosofía unha defensa dos valores laicos que ao longo da historia
nos axudaron a liberarnos dunha concepción
monoteísta e culpabilizadora das nosas vidas.
En nome desta forza reveladora é que
xorde o bufón Leo Bassi propoñendo a razón
e a ilustración como sistemas alternativos para un intento de comprender o mundo e de facelo un lugar máis tolerante e plural, máis
habitábel para todos.
O humorista-humanista italiano consegue
na parte central da súa obra un discurso argumentado no que o mesmo escenario se
converte nun templo da palabra certeira e
chispeante. Defensa do humano fronte ao divino. Do imperfecto, do mellorábel fronte ao
perfecto e inmutábel.
Bassi pon en cuestión un mundo actual e
contraditorio no que proliferan seitas, esoterismos e fundamentalismos varios e recorte
das liberdades no nome do pensamento único, pese a avances científicos e tecnolóxicos. El eríxese así en voz apaixonada do
mundo laico que comodamente parece delegar, mesmo perder, avances sociais e culturais que tanto esforzo custou acadar.

Faille morder ao espectador anacos da
mazá prohibida da árbore da sabedoría, metaforicamente e tamén literalmente, repartíndoas cun carreto entre o público. E que acaso as ideas laicas non teñen os mesmos dereitos que as relixiosas para poder ser difundidas? É a defensa do saber humano baseado
no progreso e na razón. Nun remedo doutras
mensaxes, lémbranos Bassi: Sócrates ámate!
E Descartes, Galileo, Confucio, Averroes,
Darwin ou Einstein e cantos nos axudaron a
abrir os ollos, tamén. Insiste o clown librepensador no longo e tortuoso camiño da condición humana, que é o da súa imperfección.
Leo que vén dunha estirpe de homes e
mulleres dos circos do mundo, concede un
espectáculo innovador, comprometido co
seu tempo e provocativo coa intransixencia
das institucións relixiosas, mesmo políticas,
que se cren posuidoras da verdade. É de
agradecerlle ao bufón, cidadán do mundo, o
seu traballo actoral a peito descuberto, reflexionando co público cara a cara, dando fe
do seu ateísmo combativo, que non ofensivo. É unha invitación a comer da froita
prohibida para ser coma homes, coma deuses. Esta é a “Revelación”: a liberación do home de toda tutela divina, mentres no contrapunto dos focos se perfila o mangallón do Bas-

si, recreando a figura do pensador de Rodin.
O espectáculo é poderoso e parece acabar
en calquera dos distintas secuencias que o
conforman. Mais o italiano, artista entregado,
sempre dá máis e “A Revelación” prosegue
dando choutos, auténticas piruetas de circo.
Transformista el, vai dun Benedictus que se
marca un hip-hop impoñente e reparte entre o
público gozoso “camisinhas do amor”; a malabarista que fai xirar, volteando na punta dos
pés un falso mais aparatoso piano. Até o derradeiro ale-hop dun chamán patagónico. Interpretación dunha outra espiritualidade máis
respectuosa coa terra e os seus moradores.O
panteísmo das vellas crenzas do mundo.
Bassi remata así espido, pintado o seu
corpo e cunha máscara primixenia que trouxo daquelas terras case virxes. E baila, baila
cerimonioso e ceibe de roupaxes e ataduras
mentais. Esa é a revelación que este bufón
iconoclasta, terrorista lúdico nos propón. O
dereito a ser el mesmo, a ser diferente.
E mentres eu, espectador agradecido,
volvo pola A-9 camiño da casa, a miña compañeira de viaxe e de vida sorpréndeme cun
agasallo: “Son os tolos os que abren as portas do mundo, os demais simplemente séguenos. Veñen despois”. E que me perdoe o Bassi... pero leva máis razón ca un santo.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Ás forzas políticas
de Redondela
Ante a alarma e inseguridade
xeradas en Chapela entre unha
importante parte dos seus habitantes pola instalación de varias
estacións base de telefonía móbil situadas nas inmediacións de
multitude de vivendas e dous
colexios, que están a realizar
desde hai moito tempo e con total normalidade unha actividade
para a que non contan cos permisos precisos do Concello de
Redondela, a excepción da loca-

lizada no barrio de Cardona, e
sen que ninguén, até o momento, e malia ser caso coñecido, teña tomado medidas para impedir
unhas irregularidades que poñen
en risco a saúde futura dos membros dunha colectividade esquecida tradicionalmente pola súa
administración local, os veciños,
que a día de hoxe xa presentaron
denuncias e alegacións pedindo
a denegación de licenzas para
estes aparellos así como o seu
desmantelamento, queremos solicitar das forzas políticas con
representación na actual corporación e das que aspiran a tela

logo das vindeiras eleccións municipais que fagan públicas as
súas respectivas posicións sobre
este asunto e lle comuniquen á

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.

sociedade, de xeito claro e preciso, que medidas proporían para
que no futuro non se volvan repetir situacións coma esta, que
está a poñer en cuestión os dereitos das persoas á protección
da saúde e a desfrutar dun medio
ambiente adecuado. Por riba dos
dereitos dunhas empresas que xa
amosaron o seu desprezo polas
normativas do noso Concello están os dos veciños, e isto é indiscutíbel.♦
XURXO VALCÁRCEL
e nove sinaturas máis
(REDONDELA)

tra e as noticias máis
atrasa d as que a de
castelán?

Xa o dicía Reix a :
G a lici a , sitio distinto.
A quí a sona non a
levan as folclóric as,
os corrilleiros, os
amantes múltiplos ou
os nobres vidos a
menos. A quí fíxose
célebre a eutanasi a
con Ramona
M aneiro,
comp añeira de
Ramón Sampedro;
A na M arí a Rios, a
perruqueira de
Arc a de, sospeitosa
de trá fico de armas
en M éxico e porta d a
do Interviu e, a gora ,
o vigués multa do 4 5
veces en menos dun
ano e a o que lle
quitaron 1 1 3 puntos
do c arné.

A periferia sempre
xera personaxes
extrema dos.
N a poleón era corso,
Hitler austríaco, Stalin
xeorxiano (a súa nai
non sa bía ruso) e
Antonio Pére z ,
presidente de Kod ak,
empresa que vén de
despedir 4 5 mil
tra b alla dores,
galego.

A metade do xuízo
do 1 1-M estivo
dedica d a a sa ber de
onde proviñan os
explosivos e as
armas. N os Esta dos
Unidos aforraríanse
tod a esa p arte d a
investig ación, porque
as armas son de
vend a libre, como
sa ben os
universitarios de
Virginia.♦
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Montilla
critica o
anticatalanismo
na OPA
de Endesa
O presidente da Generalitat e ex
ministro de Industria, José
Montilla, asegurou o pasado 12
de abril en Madrid que tería preferido outra solución para a
OPA sobre Endesa. Montilla
quixo facer historia sobre a
OPA e dixo que “se Gas Natural
tivese sido unha empresa de Se-

villa, Madrid ou Bilbao non tería suscitado as pasións que desatou” (El País, 13 de abril).♦

A reforestación
con eucaliptos
favorece o
requentamento
global
Le Monde (11 de abril) publica
unha crónica do seu enviado
en Durham, Estados Unidos,
na que se comentan os posí-

beis efectos perversos da reforestación. “As árbores non
son sempre amigas dos ecosistemas e menos cando son plantadas en grandes cultivos agrícolas. Nun estudo aparecido
no Journal of Geophysical Research, Esteban Jobbagy
(universidade de San Luis, Arxentina) e Robert Jackson
(universidade de Duke, Estados Unidos) demostran que estas plantacións perturban o ciclo hidrolóxico e a composición do chan que as acolle. Estes investigadores estudaron
durante varios anos unha área
da Arxentina na que o ecosistema tradicional de herbas da

pampa conviven cun cultivo
de eucaliptos. A planta realizouse a diferentes profundidades para comparar os efectos
sobre a auga. As medicións foron realizadas en varias sesións a partir do ano 2002. Os
investigadores servíronse dun
modelo informático para representar os fluxos hidrolóxicos entre o chan e as capas freáticas. O estudo conclúe que a
plantación silvícola consume
moita auga da capa freática
(case a metade das precipitacións anuais) e contribúe á
salinización do chan (vinte veces máis salgado que nas praderías adxacentes) (...). ¿Como

se explica este fenómeno? Seleccionadas polo seu crecemento rápido, as árbores plantadas esixen moita auga e van
na súa procura por zonas máis
profundas que as herbas que
remprazan (...). Estas análises
mostran que non se pode considerar o ciclo do carbono
independentemente do ciclo da
auga, comenta Robert Jackson.
Nós calculamos, afirma, que
faría falta plantar 44 millóns
de hectáreas nos Estados Unidos para reducir as emisións
de gas carbónico só un 10%.
Sería moito máis eficaz mellorar o rendemento enerxético
do parque automobilístico”.♦

A patria
española,
os dereitos
individuais e
o catalán
Antoni Puigverd escrebe en
La Vanguardia (16 de abril)
sobre as últimas críticas que
está a recibir o catalán. “A novidade argumental fúndase na
apoloxía da liberdade individual e no desprezo dos dereitos colectivos. O tronco principal da cultura española (incluida unha importante corrente
catalá) defendeu a visión liberal co mesmo fundamentalismo co que antano se defendían
argumentos autoritarios. Non é
estraño ler artigos de persoas
comprometidas co franquismo
que sospeitaban do catalán daquela en nome da socrosante
unidade da patria e agora fano
en nome da sacrosante preminencia do individuo”.♦

Galegos
de América e
galegos
de Cabo Verde
Roberto L. Blanco Valdés
comenta, en La Voz de Galicia
(18 de abril), os paradoxos do
voto emigrante. “O problema
–ao que ningún político de oficio se atreve, por puro medo, a
meterlle o bisturí– é o de si resulta democraticamente admisíbel que quen nin viven nin
traballan, nin viviron nunca,
nin nunca traballaron nun lugar, deban ter os mesmos dereitos políticos que os que alí
viven, traballan e cumpren as
súas obrigas tributarias. ¿Ou
non resulta sinxelamente de
escándalo que poidan votar en
autonómicas un venezuelano
ou un mexicano que non saberían situar Galiza en ningún
mapa e non poida facelo un
dos caboverdianos de Burela,
que son ben máis galegos que
todos os supostos galegos aos
que, en medio deste silencio
bochornoso, vai incluirse por
pura corrección política no noso censo electoral?♦

Latexos
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Pinzás
si que non
X.L. FRANCO GRANDE

E

staría xustificado consagrar o resto de vida que
a un lle quede a loitar
contra a barbaridade que se
pretende executar en Pinzás,
no concello de Tomiño, no
contraforte montañoso da serra da Groba e a cabalo dos
vales de Tebra e O Miñor:
expropiación de monte protexido a seis euros metro
cadrado para construír un
campo de golf e 800 chalés.
Unha barbaridade que nun
país civilizado nin sequera se
formularía como proposta.
Pero aquí todo é posible.
Na liturxia progresista da
empresa promotora,
naturalmente, fálase de que o
proxecto asegura a “sostenibilidad del medio rural” –xa
quixeramos saber en que se
fundan para soster tal cousa– e
que o concello non soubo
aproveitar o que chaman “el
impacto trasformador de las
autopistas que lo rodean y las
condiciones abientales de sus
comarcas interiores aisladas y
tan ricas en paisaje como
pobres en suelo, donde la silvicultura, como único recurso
económico de la tierra, ha dejado de tener fundamento”.
De ir adiante, o proxecto
vai conseguir a liquidación total da parroquia de Pinzás, xa
escasamente poboada dende a
barbarie da repoboación
forestal que acabou coa súa
riqueza gandeira, que o era
efectivamente. Ningún desenvolvemento vai traer, nada vai
mellorar a vida da xente, ningunha oportunidade lles vai
abrir aos poucos veciños que
quedan na parroquia. Pois so
é un proxecto inmobiliario,
que lle dará cartos á promotora pero nada aos veciños.
Estas cousas pasan
porque os que nos gobernan
non teñen a menor capacidade, nin tampouco ningún
interese, en promover plans
de desenvolvemento do
medio rural, que, no caso de
Pinzás, sería ben doado, porque é terra farturenta en
augas, prados a brañas, con
posibilidades dun verdadeiro
desenvolvemento forestal. E,
como mal engadido, o
Concello de Tomiño, polo
que se vai vendo, prefire os
intereses da promotora inmobiliaria aos dos seus veciños
O caso de Pinzás é bo
exemplo do que non se debe
facer neste país, agás que teñamos présa en arruinalo en
moi poucos anos. Nós, por
agora, aínda confiamos en
que a Xunta non sexa absolutamente inútil, ou algo peor
aínda: que se volva cómplice
dos que non teñen o menor
impedimento en acabar co
que queda deste país e non
teñen máis obxectivo que a
explotación e o
aproveitamento dos bens do
común e subordinalos aos
seus intereses.♦

Aspecto do reconto xeral do voto da emigración en Pontevedra nas pasadas eleccións autonómicas.

PA C O VILABARR O S

Denuncian irregularidades no sufraxio emigrante e por correo

O proceso electoral ameazado
por práticas fraudulentas
no voto emitido fóra das urnas
XAN CARBALLA
O parlamento galego decidiu
crear unha ponencia para discutir como garantir no futuro a
limpeza de todo o proceso que
atinxe ao voto emigrante. Pero
nestes últimos meses xa se foron
coñecendo detalles de múltiples
prácticas que, sen ser ilegais
plenamente, limitan coas garantías necesarias nunha democracia homologada. Varias alcaldías e quizais algunha deputación
dependen dese voto emigrante.
A pesar de virse repetindo como
unha ladaiña o descontrol absoluto no que se move, sobre todo
en América, o chamando voto
CERA ou voto da emigración,
cando menos dous procesos eleitorais (municipais 2007 e xerais
2008), vanse celebrar sen que se
corrixisen ningún dos procedementos que repetidamente se demostran vulnerábeis.
O último dato coñecido é a petición a través dunha carta polo actual alcalde de Muxía (PP) solicitando explicitamente que o voten,
vinte días antes do autorizado legalmente. Tamén desde hai meses
sucédense as visitas a América de
alcaldes que intentan achegar votos, e segundo a capacidade de
gasto, chéganse a oferecer cartos
por voto acadado. En varios encontros de líderes populares (Fraga e Louzán entre outros) chegouse a reclamar aos asistentes os seus
documentos de identidade para
poder tramitar o voto por correo,
algo que nos últimos anos veu sucedendo sen control e mesmo con
remites comúns desde sedes do PP

en capitais americanas.
A recente detención en Melilla
dun impresor que estaría elaborando, baixo petición do xerente
do PP na cidade, documentación
electoral que só pode emitir o Ministerio do Interior, puxo de manifesto unha operación que sinala
que as posíbeis fraudes no proceso electoral comezan moito antes
da xornada de votación. Os partidos falan de modificar a LORE
(Lei orgánica de réxime electoral), vixente desde 1985, pero os
que teñen que porse de acordo,
PSOE e PP, non toman decisións e
tampouco atenden o outro grande
burato negro electoral: a emisión
e reparto masivo de papeletas durante a campaña e a conseguinte
vulneración do voto secreto.
“Dinme que ese votos son meus”
A etapa de Manuel Fraga como
presidente da Xunta só puido existir porque, contra toda evidencia estatística, o voto por correo permitiulle en 1989 acadar un escano por
Ourense co que conquistar a maioría absoluta. Foi o primeiro chanzo
dun voto que acabou por tornarse
decisivo en moitos pequenos concellos, sobre todo despois da decisión de aumentar masivamente o
chamado Censo de Residentes Ausentes (CERA), que desde mediados os anos 90 aumentou exponencialmente, toda vez que se foron incluindo nel xeneracións de fillos e
anúncianse para o futuro a dos netos de emigrantes que contarían coa
insólita posibilidade de votar en
dous e mesmo tres paises distintos
cando se trate de pais ou avós emi-

grantes de diferente orixe nacional.
Nas autonómicas de 2005, a
falta de escrutarse o voto da emigración, Fraga permitiuse anunciar en roda de prensa “dinme que
os votos que veñen de Venezuela
son nosos”. Nesa volta non se
puido repetir o sucedido dezaseis
anos atrás, pero como sucedeu en
todas as súas reeleccións as denuncias sobre irregularidades no
voto emigrante continuaron.
Nesas mesmas eleccións de
hai dous anos, un elector galego
na Suíza, demostrou que sen forzar ningún procedemento, nun
país de grandes garantías, el pudo emitir o voto por dezasete
persoas que lle confiaran a documentación (ver A Nosa Terra nº
1175). Nese mesmo mes de maio
de 2005 o futuro deputado do PP,
Xosé Manuel Castelao Bragaña,
na altura presidente do Consello
Xeral da Emigración, dixo en sede parlamentaria que en Buenos
Aires el podía votar por 200 persoas e quedar tan campante. Nin
con esas se tomou a decisión de
modificar o voto da emigración.
Debate no Senado
O ministro de interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, volveu postergar na
sesión do 18 de abril, a reforma do
voto CERA, “hai compromisos
que esixen unha reforma en profundidade do sistema electoral que
non se poden facer sen mudar a Lei
Orgánica. Isto haberá que pactalo
co conxunto dos grupos políticos
no marco da subcomisión específica que funciona no Congreso”:
Era a resposta a unha pregun-

ta do senador nacionalista Francisco Jorquera, que recriminou ao
grupo socialista que esquecera os
seus compromisos na oposición e
mesmo asumidos polo anterior
ministro José Antonio Alonso
cando aseguraba que había ser esta a lexislaura dos cambios.
Jorquera puxo de manifesto a
crecente falta de lóxica e a posibilidade dos absurdos que se producirán con seguridade, “os feitos
fan que cada vez máis cidadáns
galegos asocien voto emigrante e
manipulación. Señor Ministro,
máis unha vez asistimos a viaxes
institucionais pagadas con cartos
públicos para facer campaña partidista na emigración. De novo, observamos un aumento do CERA
sen parangón. Casos probados de
persoas falecidas e que poden votar, ou persoas que votan por outros. Por non falar da contratación
de axentes eleitorais por parte dos
partidos estatais cuxo cometido é
o de intermediar entre a Administración eleitoral e os eleitores á hora de solicitar o voto”.
Jorquera forneceulle aos senadores os datos do corpo eleitoral de
galegos residentes no exterior que
poden votar actualmente: 317.000
electores (12% do total). E chamou
á reflexión de Rubalcaba ao sinalar
que “a estensión da nacionalidade
española aos netos de emigrantes
nascidos no exterior fará que en
pouco tempo ese número acade os
500.000 electores. Nalgúns concellos o CERA representa xa o 50%
do seu censo. Pense que en pouco
tempo se dará o paradoxo de que
Galiza teña máis votantes que habitantes no seu territorio”.♦
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O novo goberno deberá xestionar a Cidade da Cultura e o ampliado aeroporto

Santiago, pendente
da mellora dos servizos públicos
PERFECTO CONDE
As primeiras enquisas aseguran que é moi probábel que volva gobernar en Santiago unha
coalición entre socialistas e nacionalistas. A cidade leva anos
con ese modelo sen grandes sobresaltos institucionais. O novo Concello deberá xestionar
un Ano Xacobeo, a ampliación
da Lavacolla e a Cidade da
Cultura, entre outras cousas.
A capital de Galiza non logrou
nestes anos de democracia adquirir para os seus gobernantes
municipais unha autonomía semellante á de París en Francia ou
á que Francisco Vázquez conseguiu para a súa Coruña durante
décadas. A sombra do Goberno
galego eclipsou a vida municipal
pero supuxo un reto de crecemento espectacular que para a

próxima década terá que formularse novos obxectivos, unha vez
culmine o período de grandes
obras (a Cidade da Cultura, a
ampliación do aeroporto da Lavacolla, seis autoestradas a piques de pecharen a súa estrutura
radial…)
Todos os candidatos coinciden nunha cousa: a necesidade
de desenvolver os servizos públicos de Compostela. Outra
coincidencia refírese á urxencia
que ten Santiago en afrontar as
enormes dificultades de transporte, circulación e aparcamento
que padecen as súas rúas. Quen
vive ou traballa na cidade ou na
súa área de influencia, ou visita
acotío a capital e se despraza en
coche en horas punta, pode sufrir
os problemas de tráfico de cidades de moita maior magnitude,
con rúas e viais colapsados.♦

Xosé Sánchez Bugallo, (PSOE)
‘O desenvolvemento urbano debe facerse tendo
en conta as zonas verdes e o patrimonio histórico’
Vivirán mellor os santiagueses
se vostede e o PSdeG-PSOE recuncan?
Eu represento un proxecto que
aínda non está rematado nin esgotado. Cando me presento por terceira vez, sería unha falta de seriedade dicirlle que agora vai ser algo totalmente distinto. O que formulo son novos obxectivos pero
tamén unha continuidade tanto na
forma de facer política como no
proxecto que represento. Da mesma maneira coa que nos dous
mandatos anteriores me tocou
completar o proxecto que se definiu entre as décadas do 1980 e o
1990, agora tócame pór en marcha a cidade que veremos definida
no 2020. Durante moitos anos a
política municipal foi esencialmente de obras e nos catro próximos anos tamén o vai seguir sendo, cada vez darémoslle maior
importancia aos servizos. Unha
vez que xa temos infraestruturas e
equipamentos, o que hai que atender son determinadas demandas
sociais porque nos últimos anos a
nosa sociedade medrou de forma
desigual. Hai sectores que se desenvolveron enormemente, pero
corremos o risco de que outros
queden atrás. Estou pensando na
necesidade de pór en marcha e de
reforzar políticas orientadas á
atención das persoas maiores. Tamén hai que pensar nos que se están incorporando á cidade proce-
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dentes do exterior. De cada cinco
novos habitantes que temos en
Santiago catro proceden da emigración. De como resolvamos estes temas vai depender o escenario co que nos atopemos dentro de
dez ou 12 anos.
Que hai que facer de maneira inmediata?
Completar o proxecto defini-

do de cidade, as novas infraestruturas que xa están programadas (nova terminal aeroportuaria, novas autoestradas, tren de
alta velocidade).
Como soña vostede o Santiago de dentro de 15 anos?
Máis que soñalo, xa o teño
debuxado. A min sempre me gustou moito que a cidade preserva-

se o seu patrimonio histórico.
Unha cidade na que os desenvolvementos urbanísticos novos se
fagan con estándares de calidade.
Sempre me obsesionaron as zonas verdes, quizais porque de pequeno vivía nunha aldea en Teixeiro e teño o verde metido nos
ollos. Sempre soñei Santiago como unha especie de cidade máxica chea de parques e arrodeada
de bosques e zonas verdes. Ao
mesmo tempo, ten que ser unha
cidade do século XXI e hai que
apostar polas novas tecnoloxías,
os parques empresariais, as boas
comunicacións, o bo desenvolvemento da Universidade, etc.
Santiago ten un problema
de transporte e de tráfico.
Os que veñen de turistas non
teñen ese problema. En xeral, os
que viven no casco urbano teñen
un servizo que debe mellorar. Onde radica o maior problema é nas
poboacións periféricas nas que a
xente só dorme porque traballa e
ten os fillos escolarizados en Santiago. A única solución é organizar un sistema de transporte público eficaz. É unha competencia
da comunidade autónoma. Na nosa comarca empezamos a dar pasos co Plano Comarcal de Transportes no que participamos os
concellos e a Consellaría de Política Territorial pero é unha escaleira na que só subimos os dous
primeiros chanzos. Santiago agora mesmo xa é unha cidade de
100.000 habitantes á que chegan
seis autoestradas, pero a rede viaria da cidade é a que é.
Haberá que aplicar algunha vez medidas como as de
Londres cobrando por entraren os coches na cidade?
É posíbel e mesmo probábel,
pero será moito máis adiante e,

dende logo, require unha condición previa sine qua non que é
ter un sistema de transporte público eficaz. Se non, converteríase simplemente nun imposto público moi pesado.
Como lle foi até agora cos socios nacionalistas de goberno?
O Bloque e o PSOE somos
distintos e temos filosofías políticas diferentes. Mesmo temos
procesos internos de toma de decisión moi diferentes. Isto é preciso sabelo, pero creo que fixemos o que tiñamos que facer en
beneficio da sociedade que representamos e á que servimos.
As dúas partes tivemos que sacrificar cousas pero funcionamos fracamente ben e tomamos
en tempo e forma todas as decisións que había que tomar para
gobernar a cidade.
Se houbese que repetir goberno de coalición, que pasaría?
Eu preséntome para gañar as
eleccións e sacar maioría absoluta, pero se se dese o caso coido
que a cidadanía non entendería
outra hipótese ca de sentarmos en
busca dun acordo razoábel. Pola
miña parte, podo anticiparlle que
consideraría iso unha obriga.
Como pensa que lle vai ir
ao PP?
Mal, máis que nada porque o
merecen. En Santiago, cada oito
anos liquida todo o que ten e empeza de cero. No 2015 non ficará
ningún dos que entran agora. Teñen unha base social moi ampla
pero sistematicamente basean o
seu voto na lealdade ideolóxica.
Iso funciónalles de cara a un sector social determinado pero os
que teñen máis sentido crítico
non están por esas e votan outra
cousa ou quedan na casa. É o que
lles vai pasar esta vez tamén.♦

Nº 1.264 ● Do 19 ao 25 de abril do 2007 ● Ano XXX

ELECCIÓNS MUNICIPAIS

Xerardo Conde Roa, (PP)
‘O Concello leva anos
sen tomar ningunha iniciativa en materia de tráfico’
Que ofrece o PP nestas eleccións?
A Compostela, despois de vinte anos gobernada polo PSOE de
diferentes formas, xa lle chegou a
hora de cambiar un proxecto esgotado. Até agora houbo un goberno municipal que foi mero administrador duns ingresos que poceden dos cidadáns a través dos
impostos e das taxas. Un goberno
que non ten ideas para mover a cidade e que leva moitos anos enferruxado. Polo tanto, o que teñen
que gañar os cidadáns é un goberno con ideas diferentes, con máis
iniciativa e con moitas ganas de
traballar pola cidade. Por iso no
PP pensamos que é necesario que
se produza un cambio.
En que ideas centran vostedes ese cambio?
Temos tres ou catro eixos fundamentais de traballo para a renovación. Un problema moi importante é o ambiente. Neste momento, Santiago é unha cidade que non
está coidada como merece. Cando
paseamos polor Sar ou polo Sarela e cando visitamos algúns barrios vemos que están feitos unhas
cloacas. A verdade é que non se fixo o máis mínimo investimento en
saneamento. En oito anos, o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, ben
podía ter feito algo máis polo ambiente. Dous ríos como os que citei que tanto forman parte da personalidade desta cidade e mesmo
de Galiza, non esquenzamos que

Rosalía cantou as beiras do Sar,
merecían outro tratamento. En segundo lugar, a nós preocupános
moito todo o que teña a ver co Camiño de Santiago e coa cultura.
Pensamos que é un un eixo fundamental de actuación. Somos defensores da Cidade da Cultura e
queremos que se remate canto antes. Rexeitamos con enerxía que
non se leve a cabo a construción
do Pazo da Ópera. En terceiro lugar, todo o que teña a ver coa xestión interna do Concello. Sabemos
que pasaron máis de tres anos para informar expedientes de adxudicación de vivendas de protección oficial e promoción pública e,
a estas alturas, que ao Concello da
capital de Galiza lle leve todo ese
tempo informar expedientes resulta decepcionante. Evidentemente
interésanos moito o mundo do deporte e vemos que Santiago precisa de máis motivación para a práctica deportiva, máis e mellores instalacións deportivas.
Vostedes anunciaron recentemente o proxecto dunha
vía soterrada da que o actual
alcalde opina que só se lle pode
correr a alguén que sabe que
non vai chegar a gobernar polo momento. Que lle parece?
Iso é un exemplo clarísimo de
que os que gobernan agora o que
prefiren é nin sequera estudar os
proxectos. Están moito máis cómodos sen facer nada e sen cam-

biaren unha soa dirección de tráfico. Calquera novo proxecto ou
iniciativa a Bugallo dálle moito
medo. Mellor ficar como estamos
e non meterse en leas. Temos estudos previos e pensamos que o
que porpoñemos é perfectamente
viábel. Trátase de todo un conxunto de actuacións que vai dende a
rúa do Xeneral Pardiñas e que
prevé a construción do aparcadoiro soterrado de Xoán Carlos I. Soterraríase o tráfico na Senra e peonizaríase gran parte da zona que
arrodea a Alameda. Logo tamén
se soterraría o tráfico que agora
satura a praza de Galiza e así resolveríanse moitos problemas. Na
superficie só quedarían o transporte público e o escolar.
Vostede coincide cos que
pensan que o transporte e o
tráfico son temas moi importantes en Santiago?
Santiago é unha cidade que
ten moitas dificultades de circulación e o seu tráfico representa
unha das precupacións máis importantes para a cidadanía. Nos
últimos nove anos de goberno encabezado por Bugallo, eu non
lembro unha soa medida de tráfico trascendental. Hai que afrontar
a realidade con medidas eficaces e
con novas infraestruturas que melloren a circulación. Facer máis
aparcadoiros periféricos e implantar unha única tarxeta de transporte público. Faltan aparcadoiros en
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Fontiñas e noutras zonas. Ademais, hai que facelos a prezos razoábeis para que podan ser utilizados polos cidadáns. Non pode
darse o caso da praza Roxa, cuxo
aparcadoiro custa ao final un 60
por cento máis do que estaba previsto. Hai que ver a maneira de
premiar a utilización de coches
por varias persoas. Haberá que
controlar o acceso ao casco histórico de determinados vehículos.
Mesmo aplicando taxas por
entrar na cidade como en Londres?
O de Londres foi moi criticado, pero a verdade é que se aplicou finalmente. Non digo que
esa sexa unha solución, pero hai
que tomar medidas.
Vostede é un padronés que ultimamente andaba moito por Madrid. Por que volveu á política?
Tiña decidido non volver á vida pública, pero tocáronme a fibra sensíbel. A alcaldía de Santia-

go é algo que me fai moitísima
ilusión dende hai moitos anos.
Se chegar o caso, o PP estaría disposto a facer pactos para
gobernar a cidade de Santiago?
O que nós asumimos é que se
respecte a lista máis votada. Dada esa condición, se for o caso,
habería que buscar apoios de goberno para sacar adiante as iniciativas. Dende este punto de
vista, nós falariamos co BNG, co
PSOE ou con quen for preciso.
Que lle parece o goberno de
coalición que hai até agora?
O bipartito non deu bo resultado porque non é un goberno
formado por dous partidos senón
dous partidos diferentes que gobernan a cidade e que se miran
con receo uns a outros e teñen
problemas de interlocución moitas veces. É un goberno que se limitou a gastar os cartos que lle
viñeron dados pola xestión ordinaria dos impostos.♦

Néstor Rego, (BNG)
‘Queremos que a cidade medre mantendo
a cohesión social’
Se gañase o BNG as eleccións, en
que mellorarían os cidadáns?
Construiriamos entre todos
unha cidade para vivila e na que
todo o mundo teña as mesmas
oportunidades porque queremos
que Compostela medre con cohesión social. Que progrese contando con todos. Por iso facemos
unha aposta por aquilo que máis
é preciso para progresar e por todo o que lle preocupa á xente. En
primeiro lugar, pola creación de
postos de traballo a partir dunha
política de desenvolvemento de
solo empresarial e da atracción
de novas empresas. En segundo
lugar, polo acceso á vivenda
priorizando a protexida e a pública. E, en terceiro lugar, ofrecendo
máis e mellores servizos. Universalizar, ampliar e mellorar os servizos públicos fundamentais: a
educación a sanidade, a protección á infancia e ás persoas maiores e o transporte público.
É posíbel resolver eses problemas nos próximos catro
anos?

Se falamos de traballo e de
acceso á vivenda, en Santiago
hai arredor de 7.000 vivendas
baleiras e, polo tanto, o caso
non é que non haxa vivendas senón a forma de chegar a elas. Se
falamos de servizos, creo que
estamos recollendo as preocupacións e as necesidades que ten
esta cidade, pero é certo que
Compostela precisa tamén outras cousas. Como capital de
Galiza, debemos ser conscientes
do que iso supón no proxecto de
autogoberno da nosa nación.
Compostela ten que reforzar a
súa presenza internacional comenzando pola eurorrexión Galiza-Norte de Portugal e pasando por converterse nun referente turístico e de conservación do
patrimonio. Por outra parte e
contra o que poida parecer, Santiago é un concello tamén rural.
Temos unha necesidade importante de activar a rehabilitación
de vivendas e a reurbanización
dos barrios periféricos, e hai
que facelo conservando a perso-

nalidade deses barrios non só na
fisonomía física senón no tipo
de poboación, actvidades, etc.
Haberá que ir pensando en
medidas limitadoras do tráfico
como as que xa se están aplicando en Londres ?
Primeiro hai que pór en marcha outro tipo de medidas ofrecendo alternativas ao uso do coche particular. A aposta polo
transporte público no ámbito comarcal é fundamental tanto dende o desenvolvemento dese trasporte público como na posta en
marcha de aparcadoiros periféricos combinados. Estamos pensando no túnel de Galuresa, no
cuarto xiro do periférico, nos accesos ao polígono do Tambre e,
de forma moi especial, na ampliación do tramo de ampliación
da AP-9 con tres carrís en cada
sentido, porque aí si que hai unha incidencia moi directa na mobilidade do conxunto de Galiza.
Que balance fai vostede dos
últimos catro anos de goberno?
Globalmente é positivo. O
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BNG foi moi xeneroso. Gozouse
da estabilidade suficiente para poder centrarse no desenvolvemento
dun programa con asboluta tranquilidade. Lamentabelmente esa
xenerosidade non sempre a tiveron
os nosos socios noutros concellos.
Se houbese que repetir coalición, que importancia pode
ter que as dúas forzas volvan
estar encabezadas polas mesmas persoas?
Sempre hai cuestións que se
deben cambiar, pero evidentemente esa circunstancia repre-

senta unha boa experiencia de
partida. Sabemos que non é en
absoluto probábel que ningunha
forza teña maioría. Nós imos traballar por incrementar o apoio ao
BNG e aspiramos a que, se se repite un goberno de coalición, estea encabezado polo BNG.
Como xugou a oposición
nos últimos anos?
Houbo pouca oposición en
Santiago. Neste período o PP
mantivo un perfil relativamente
baixo. En calquera caso, é a súa
responsabilidade.♦
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Fantástico
‘You tube’
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

s persoas que lle
teñen pouco aprecio á
imaxe como medio
formativo, que consideran
superior a abstracción da lectura á evidencia da ollada,
deben recoñecer que o
buscador de imaxe na
internet chamado You tube, é
unha marabilla.
Os sons deixan de novo de
ser transparentes. Co invento
da radio, a música multiplicouse, fíxose masiva, pero
divorciada dos músicos que até
daquela sempre e inescusabelmente tiñan que presentarse no
escenario para executar. Esa
presenza implicaba unha
dramatización que se perdeu e
os afeccionados viron o goce
reducido ao ouvido. O tocadiscos trouxo a escolla musical
particular, á carta, pero tan
limitada na oferta que só daba
para facer exquisitas e valiosas
seleccións, deixando fóra practicamente todo. É verdade que
a televisión nos permitiu o
reencontro do artista e a arte,
do ouvido e a vista, pero tan
fugazmente, con tan poucas
posibilidades de satisfacción,
que pouco axudou a quen quixese escarvar fondo e saciar a
curiosidade.
É impagábel abrir a rede e
encontrar tamén a voz e a presenza de persoas que liches,
que te entusiasmaron e que
nunca viras para alén das
fotos preceptivas. Abrir e atopar a Álvaro Cunqueiro charlando sobre a súa obra; a
Atahualpa Yupanqui recitando
e cantando, don Ata, enorme e
recto como unha escultura
precolombina; a Foucault e a
Chomsky discutindo entre
eles; a Jacques Lacan
lembrándonos como se el fose
a faísca que “fan ben en crer
que van morrer; se non estivesen solidamente apoiados na
certeza de que hai un fin,
soportarían esta historia?”.
E tamén aparecen as
decepcións. Os teatreiros
santiagueses que admiran tanto
a Edmundo Rivero, desde que
escoitaramos “En Lunfardo”,
un disco inesquecíbel de
milongas bravas en esquinas e
estaños, vinganzas marcadas
nas reixas e coitelos como
víboras, deberían absterse de
buscalo en You tube. Atoparán
un tipo relambido, ao xeito de
João Gilberto ou máis, un melindroso executor de poemas
de Jorge Luis Borges, musicados por Astor Piazzolla sen
músculo de tango, cortadas as
estrofas e augados á medida,
raquítica, dos porteños máis
guisos. Borges di que Piazzolla
“lles chama tangos ás súas pezas porque se as presentase como simple música, os músicos
viríanselle enriba; así foméntano e tolérano”. Noutra ocasión
dille a Adolfo Bioy Casares:
“Un dos seus tangos chámase
‘Melancólico Buenos Aires’.
Decátaste que animal?♦

As 54 esculturas custan 6.500 euros cada unha

Vacas de plástico pasean por Vigo
A.N.T.
Cincuenta e catro moldes de
vacas de plástico pintadas por
47 artistas coas cores corporativas das empresas patrocinadoras. É a Cow Parade que estes días se exhibe en Vigo. Fomos velas e falamos cos veciños.
As vacas de Vigo de momento
están na Alameda mais a partir
do domingo 22 de abril situaranse esparexidas en distintos lugares da cidade. Polo tamaño, mais
que vacas, parecen xatos. “Vostede xa sabe que as vacas suízas
son máis pequenas que as galegas”, xustifica o organizador
do evento, Mario Ubiaga. Pois
non só non o sabía, senón que
ademais é falso. No noso país hai
milleiros de vacas frisonas, é dicir, suízas, e veñen ser das mesmas dimensións que as marelas.
En Vigo, esta é unha cuestión que pasa desapercibida.
Para a maioría, as vacas simplemente “son bonitas”. Pola

Alameda pasean pais e nais cos
fillos, que tiran fotos diante dos
bovinos para sorpresa de calquera que teña unha granxa de
leite. Nesta cidade, hai censadas 17 vacas das reais mais non
se ven polas rúas. “Claro que
vin vacas; polo monte, nas leiras...”, sinala Ruth, unha nai
que pasea o seu fillo Quique
pola Alameda.
Hai outras miradas máis críticas. “Para iso non miro, é un insulto, son de plástico e hai cousas
máis importantes que facer, como
arranxar as fochas que hai pola cidade, que vas co coche e podes
quedar sen amortecedores”, sinala
Xosé A. Ruth e Xosé son representativos dun Vigo poliédrico.
Conchita Alonso, que todos
os días vai á Alameda a pasear o
neto e que gusta da paisaxe que
ocupa o parque estes días. “Están ben, afirma, claro que ao
mellor era máis educativo que
fosen vacas de verdade, hoxe
para ver unha hai que ir á aldea.

De todas formas, unha vaca comería toda a herba e deixaría todo o chan sucio”.
Mais hai algo que non convence a Conchita: eis o que considera pouca calidade das pinturas nas vacas. “En vin unha Cow
Parade en Chicago e eran máis
bonitas, fixeran mellor o traballo”, explica.
A principios do século XX
aínda había carros de vacas pola
rúa de Galán, o que hoxe é o
céntrico paseo do Príncipe. É a
desmemoria dunha cidade que
aínda hoxe ten unha parte moi
grande do censo procedente da
Galiza rural.
Jenifer foi coas súas amigas
Iolanda e Paula a ver as vacas da
Cow Parade. Nunca viu unha de
verdade. “Penso que os meus
avós tiñan vacas, mais non sei
onde”, explica.
Cantos tetos ten unha vaca?
Hai 25 anos, A Nosa Terra pregun-

tou cantos tetos ten unha vaca. Os
resultados foron sorprendentemente iguais que os de agora: na
Galiza urbana ninguén sabe cantos. Nin sequera o organizador do
evento, Mario Ubiaga. “Estas teñen catro, penso”, di en referencia
ás esculturas que campan pola
Alameda. Unha información imprecisa para unha persoa que ten
que velar pola integridade dos animais. A figura da vaca disfrazada
de Cristóbal Colón que desde hai
meses está chantada na praza de
Urzáiz para facer promoción da
exposición foi vítima de varias
amputacións dos seus cornos e
Mario promete fortes sancións se
hai novos ataques ao rabaño.
De momento, en tres días os
54 bóvidos sobreviviron incólumes. Iso grazas a estar nun contorno limitado como a Alameda.
Até agora, os paseantes só pensan en tirar fotos. “Son preciosas
e parecen moi reais”, sinala Xosefa, outra veciña que se deixou
caer por aquí para ver este prodi-

Parodia
AFONSO EIRÉ
As vacas de plástico que unha multinacional do espectáculo soltou por Vigo non
son as nosas vacas. As vacas galegas son
de verdade e teñen nome na vez de publicidade. E dan leite e carne. Se fai falta, tamén traballan. E delas viven gandeiros, cada vez menos, é certo. E tamén comerciantes, industriais e, mesmo, profesións liberais e funcionarios.
As vacas galegas, as de verdade, non
saen na portada dos xornais, por que non
son “finas”, nin de cidade. As vacas galegas comen e cagan. As vacas galegas son
o “tesouro” do país tal é como as esculpiu
Asorei.
Tampouco saen na portada as vacas de
cartón que os sindicatos labregos sacaron á
rúa para denunciar a baixa do prezo do leite. Unha baixa imposta polas multinacionais
do sector lácteo, coa patronal española Fenil
á cabeza e que, por certo, non queren secundar as empresas galegas. Unha baixa que
nos fará perder máis de 183 millóns de euros na próxima campaña.

As vacas que a multinacional soltou por
Vigo, logo de recibir máis de 300.000 euros
pola “montaxe”, están de costas ao país.
Poden ser moi paveras, é certo, e porse en
posturas de señoritingas, con beizos e pescuños pintados, fumando ou pescando con
sombreiro de Aston.
As vacas que soltaron por Vigo son de
mírame e non me toques, so pena dunha
importante multa. Son unha parodia das
nosas vacas. Un sarcasmo, cando todo un
sector leva anos ameazado, pagáselles o
mesmo prezo do leite que hai 12 anos aos
gandeiros, con máis do 70% das explotacións pechadas.
As vacas que soltaron por Vigo non son
un remedo da realidade do campo, senón
que a encobren e negan. Son unhas vacas
alleas e alienantes. Non son arte.
As vacas que soltaron por Vigo, tamén é
certo, son unha parodia que, por outra parte,
nos mostra que a sociedade galega vive de
costas ao agro, aínda que vaia, como moitos
vigueses, sementar patacas, facer viño ou

comer churrasco á aldea... Pero renegan do
agro, das vacas, da súa tradición e do seu
pasado persoal.
Se cadra por iso a moitos vigueses lles
gustan tanto estas vacas “extravagantes”,
estas vacas que non teñen nada a ver coa
Galiza. Porque esa realidade, da que veñen,
que comparten, é a que rexeitan e da que
queren escapar.
Pode que por iso os membros da pasada movida se sumasen moi gustosos a esta
demostración de alienación, semellante a
aqueles colgarexos que o alcalde Manoel
Soto ciscou polas rúas de Vigo cando a cidade se escribía con “M” de Madrid. Foron
eles os que presentaban as vacas como antigo fronte á súa “modernidade”. O PP de
Vigo sumouse, tarde e mal, á movida do
PSOE.
Gustaríame traer a miña Cachorra e que
coa súa embestida esfarelase toda esa cafarnuaxe. Pero a miña Cachorra non podería
entrar en Vigo (ordenanza municipal)... É unha vaca de verdade.♦

O presidente da deputación eliminou da candidatura todos os concelleiros afíns ao ex alcalde Ca

Xosé Luís Baltar modifica a lista de Ourense que consensuara c
A.N.T.
O presidente da Deputación provincial de Ourense, Xosé Luís
Baltar, deu un golpe de temón na
confección da lista da cidade ourensá e cambiou a última hora a
lista acordada entre el e a dirección do PP de Santiago. A situación en Ourense é tal que nin os
propios concelleiros que coidaban repetir nas listas sabían que
non ían volver aparecer como
candidatos. Entre os concelleiros
dos que prescindiu Baltar atópanse todos os homes fortes do ante-

rior alcalde, Manuel Cabezas.
A batalla por facerse co control total da capital comezara xa
hai catro anos coas constantes
rifas que mantiña co anterior rexidor Manuel Cabezas. Xosé
Luís Baltar artellou unha campaña mediática na que participaron os principais medios da cidade para derrubar a Cabezas e
situar como alcalde un home da
súa confianza, Henrique Nóvoa
Poly. Finalmente, conseguiu
que Cabezas dimitise, logo de
coñecerse publicamente varios

negocios que mantivo con construtores da cidade.
Porén, os homes fortes de
Cabezas permaneceron no equipo de goberno, tal e como pactaran Baltar e a dirección do PPdeG en Santiago. A idea é que
existise un equilibrio nas novas
listas entre os chamados “boinas” e os “birretes”, xa que o PP
corría o risco de perder as eleccións por mor dun descenso de
votos no centro da cidade, pouco
afectos ao chamado sector dos
“boinas”.

A dirección do PP consensuara unha lista con Baltar na
que como condición única o presidente da deputación pediu que
non repetise o home forte de Cabezas e “fontaneiro” do PP, Xosé
Luís Rodríguez Cid, que até o
momento era o tenente de alcalde da cidade. O presidente do PP
galego, Alberte Núñez Feixóo
cedeu a cambio de poder incluír
como número dúas da lista unha
coñecida militante do centro da
cidade, afín ao Opus Dei, Marta
Rodríguez Bispo.
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Montañas, ríos
e árbores

a unha

n por Vigo

Adela Leiro, Mon Daporta, Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez, Isaac Pontanilla e Xoán Colazo
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xio. O que ignora é o negocio
que supón. Cada patrocinador tivo que pagar 6.500 euros por
vaca. “Iso inclúe o custe da
montaxe, o seguro, a vaca, que
se transportaron desde Polonia,
os beneficios para o deseñador e
o mantemento. Esta é a cidade
onde o evento resultou máis barato”, explica Mario Ubiaga,
que non desglosa os importes.
Mario tampouco quere falar de
orzamento e indica que “non o
hai”. Mais unha estimación por
riba indica que 54 vacas a 6.500
euros son 351.000 euros. A ese

beneficio hai que sumarlle o
prezo que se pague cando a finais de xullo remate a exposición e os que o desexen, probabelmente as propias empresas
patrocinadoras, procedan a poxar polas vacas.
Custe da exposición
En todo caso, o negocio estaba
asegurado. As 54 vacas contan
con 33 patrocinadores e nove
deles son institucionais ou ligados a institucións públicas, de
modo que en realidade 30 das

vacas foron financiadas por Administracións municipais, caixas de aforros e empresas concesionarias de servizos públicos.
Por suposto, entre elas non está
a Consellaría de Medio Rural.
O organizador da Cow Parade en Vigo explicou que o proxecto naceu en 2004 e “ao día
seguinte de llo ofrecer ao concello, dixéronos que si”. Ademais,
Mario Ubiaga dixo que “se escollemos Vigo foi porque somos
de Vigo e é algo positivo para a
cidade”. En tempos de eleccións
calquera gasto dá beneficios.♦

todos os concelleiros afíns ao ex alcalde Cabezas

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas,

e Ourense que consensuara coa dirección do PP
A dirección galega esixiu tamén a presenza doutros coñecidos militantes afíns ao sector de
Cabezas. Todo parecía prever
que o acordo estaba pechado xa
que Baltar mandou unha lista de
consenso a Santiago e dende alí
devolvérona co visto e prace.
Non embargante, o día en que se
entregou no xulgado a candidatura do PP, a lista definitiva estaba modificada con respecto á
acordada.
Baltar eliminara da lista os
homes de Cabezas que restaban,

como Francisco Muíño Seguín,
Vicente Alonso (concelleiro de
Tráfico) ou Xurxo Pumar. A
cambio incluíu persoas dun perfil máis popular pero que dificilmente encaixan co voto do centro. Das que se deron a coñecer
en segredo, destacan Carlos
Campos, un celador do hospital
provincial; un xestor inmobiliario apelidado Sousa e unha técnica de Medio Ambiente cuxo nome é aínda unha incógnita.
Os militantes do PP e os propios concelleiros aínda non tive-

ron acceso á lista, que se dará a
coñecer publicamente nos vindeiros días. Os cambios de última hora poden causar unha nova
ruptura nun PP xa moi erosionado despois dos sucesivos casos
de corrupción que se teñen dado
na cidade ourensá. De feito, as
enquisas máis fiábeis sitúan os
populares xa fóra do goberno, ao
perder un concelleiro, que iría
parar ao PSOE (13 PP, 7 BNG, 7
PSOE) e que daría entrada a un
goberno de coalición entre nacionalistas e socialistas.♦

montañas e grandes serras separadas por milleiros de ríos e regueiros e
algunha que outra chaira ou depresión.
A diversidade de rochas e microclimas, xunto coa historia xeolóxica,
crearon múltiples morfoloxías de relevo onde podemos atopar
formas suaves ou escarpadas, profundos canóns,
ou vales de pouca pendente.
Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata,
non hai mellor sensación
que a de sentar nun cumio e contemplar
a paisaxe desde as alturas.

A

N O S A

T E R R A
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A oportunidade
derradeira
CARLOS AYMERICH
A instancias do BNG, os tres grupos do Parlamento de Galiza acordamos constituir un relatorio conxunto para lle propor ás cortes españolas unha reforma do voto emigrante que,
até o de agora, nin PP nin PSOE foron quen de concluír.
Non é a primeira vez que o nacionalismo toma a iniciativa para garantir a limpeza do voto e unha representación adecuada da diáspora galega. En outubro 2000,
aprobando unha moción do BNG, o Congreso acordou
por unanimidade “equiparar os procedementos de voto
dos residentes no exterior cos residentes no territorio
estatal”. Nesa mesma lexislatura, traballou no Senado
unha comisión impulsada por Anxo Quintana para estudar e propor reformas do voto emigrante. E nesa mesma
altura, no parlamento galego, só a negativa do PP impedíu que unha comisión creada con idéntico fin puidese
render o seu informe final. Por non falar das propostas de
lei ou das proposicións non de lei nas que o BNG, as
máis das veces en solitario, reclamou a dignificación dun
sistema electoral sobre o que seguen a pairar sospeitas
–cando non indicios ou probas– de fraude.

A sede do PSOE a noite das últimas eleccións autonómicas.

PA C O VILABARR O S

‘O

PSOE non ten pensado renunciar, aínda, ao colchón electoral que a
manipulación do voto emigrante depura a quen ostente o goberno español”
Foi, con certeza, o medo ao escándalo o que conduciu
a PP e PSOE ao relatorio conxunto. Non sería apresentábel non iren, máxime á luz das noticias –cartas, compra de
votos, fotocopia de pasaportes, axentes electorais...– que
día a día chegan ao país de alén mar. Mais non van, é evidente, de bon grao. Logo chegan as escusas –“non lle podemos marcar prazos ao Congreso” (Xoaquín Fernández
Leiceaga), “hai que traballar con rigor e sen présas” (Ismael Rego)– que prenuncian o que Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro do Interior, vén de recoñecer no Senado:
non vai haber reforma da lexislación electoral para as elec-

cións xerais. É dicir, o PSOE non ten pensado renunciar,
aínda, ao colchón electoral que a manipulación do voto
emigrante depura a quen ostente o goberno español.
Na Galiza, o BNG seguirá insistindo na necesidade
desta reforma e traballando para a acadar canto antes. Porque esta é a derradeira oportunidade para regularmos o
voto emigrante. Na vez seguinte, con ocasión do próximo
escándalo, o que a sociedade reclamará non é ningunha
nova regulación máis, directa e simplemente, a supresión
dun voto que se equipara, crecentemente, con fraude. Algúns semellan non se decatar. Efectos do jet lag.♦

A Coruña
Cando está a chegar unha campaña electoral, os partidos que
detentan poder, sexa a nivel local, autonómico ou estatal, segundo a convocatoria de que se
trate, arman, cos cartos públicos,
unha parafernalia de inauguracións, apresentación de proxectos, planificacións de futuro benestar, etc, que non teñen mais
definición ca o engano prefabricado, a demagoxia como finalidade en si mesma e unha carencia de ética que está a bordar xa,
en numerosos casos, a desvergonza máis absoluta cando non
un atentado contra o raciocinio
colectivo. E por non dicir desas
viaxes “transcendentais” a Latinoamérica coa finalidade de enchouchar os emigrantes con toda
caste de exercicios de funambulismo político. Son prácticas tan
detestábeis que estamos aínda a
agardar que a alguén se lle ocorra lexislar no senso de non permitir este dislate transideolóxico
que se repite con exacta e noxenta puntualidade en cada convocatoria de eleccións.
Porque vimos de soportar,
nesta cidade da Coruña esta especie de ridículo epinicio do poder estabelecido coa apresentación mediática dun proxecto de
remodelación da mariña, no espazo urbano de incalculábel valor urbanístico arredor da dársena, que constitúe a emblemática
fronte marítima das famosas galerías coruñesas, mil veces reproducida en postais, fotografías
e guías turísticas. Un xardín infantil, a glorieta de final de liña
do transporte urbano e unha explanada na que aparcan os autobuses das excursións, conforman
na actualidade os terreos que se
tratarán de “recuperar”, segundo
o léxico empregado na exposición da idea arquitectónica, cun
presuposto de case 14 millóns de
euros soamente para a execución
básica. O que significa que a realidade superará con moito os 20
millóns. E de aí para arriba.

A remodelación da mariña
MANUEL LUGRÍS
A meirande promesa electoral do PSOE na cidade é remodelar a mariña e construír outro centro
comercial nese terreo. O goberno municipal promete investir nese proxecto 14 millóns de euros.
Pero a cuestión é de que o
financiamento está tan escuro
como a mesma elaboración do
concurso. Non se contou para
nada coa opinión popular como
solicitara o grupo municipal do
BNG nin tampouco se especifica con claridade a delimitación
xurisdicional nin se explica a
demora na realización dun
aparcadoiro baixo terra que le-

Guisa e Napo

vaba varios anos paralizado e
que agora parece que se vai incluír na proposta final pero fóra
de presuposto. En calquera caso
o proxecto gañador, que vén da
man do profesional José González-Cebrián Tello, está viciado de principio por ese efecto
preelectoral que todo o contamina e que deixa no ar a disxuntiva da carencia de ética poUXÍA E BRAIS

lítica que mesmo pode formularnos a pregunta de que pasaría
se logo das eleccións o partido
gañador non está conforme con
esta actuación.
Porque a cousa está un pouco
máis clara cando analizamos o
proxecto. Soterrar a meirande
parte do tráfico, aumentar o ancho das beirarrúas e das zonas
peonís, o devandito aparcadoiro

e abrir un centro comercial. E xa
temos a clave de todo o asunto.
Como no caso da liberación de
terreos no peirao coa escusa do
porto exterior aquí, facendo “un
favor público” coa suposta actuación positiva no tráfico rodado, levántase un centro comercial no terreo privilexiado do
centro neurálxico da Coruña e se
fai un canto subliminal á eficacia
dun goberno municipal en mans
do mesmo partido que levou o
AVE a Sevilla no 1992 e que non
nolo traerán como moito até o
2015, para que os inxenuos o voten de novo.
Estaremos atentos a ver quen
é o concesionario do centro comercial que seguro vai deparar
moitas sorpresas aínda.♦

Subliñado

Desherdados
LOIS DIÉGUEZ
Os cimentos dunha democracia amásanse cos perpiaños do saber e, en función diso, coa liberdade da decisión. Un cego non
pode distinguir as cores, aínda amándoas. Unha persoa allea a
unha situación tampouco non pode saber como esta se desenvolve. Elixir desde o estranxeiro un alcalde ou unha deputada é
imposíbel en termos democráticos. Aínda aquí, abourados pola
propaganda só disposta para os que controlan os poderes económicos, resulta máis ou menos complicado, pois tampouco está
baseada esa elección na preponderancia das ideas sobre os controlados mecanismos do mediático. É inmoral, caciquil e antidemocrático que os e as representantes dunha nación sexan elixidos en boa parte por unha altísima porcentaxe de descendentes
duns emigrantes que foron expulsados do seu país hai moitísimos anos. Eles non poden seguir a política diaria realizada
aquí, e se deciden é en base á presión de quen, desde o goberno
sobre todo, utiliza os poderes públicos para levalos como ovellas ás “súas” urnas (quen paga as comedelas celebradas por certos partidos no estranxeiro estes días? Que fins teñen?). A solución, en todo caso, estaría en traelos para a casa, para a nación
de onde tiveron que saír. Os esforzos dos representantes da nación deberían centrarse nisto e deixar de baduar ano tras ano para ocultar os seus escuros intereses de clan, clase ou partido:
manterse no doce arrandeo do poder. Pasiño a paso séguese furando no escuro e irracional, e a corrupción rematará por ser o
noso pan de cada día. E a honradez, unha anomalía.♦
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O creto político do nacionalismo
MIGUEL BARROS
O parlamentario galego do PP Xosé Manuel Barreiro afirmou que se o BNG contemplase a posibilidade de pactar co PP
beneficiaríase dun incremento do seu creto político. A opinión merece ser considerada se temos en conta que o PP representa á dereita de corte unitario e centralista.
Dereita que en Galicia arrenega das formas máis benignas de expresión e acción
nacionalista, como amosa a súa actitude
sobre o III Estatuto, ao negarse a aceptar
o termo Nación para Galicia.
As manifestacións de Barreiro poden
incluír e representar as opinións dun sector do PP que estaría na liña dun nacionalismo de dereitas que sería benvido porque normalizaría o espectro nacionalista,
que no noso país carga un tanto cara á esquerda. Se for así, se houber unha dereita
nacionalista acochada no PP, as declaracións de Barreiro serían unha mensaxe de
esperanza, pero moito nos tememos que
poidan ser lixo intoxicador para confundir
o pacto de socialistas e nacionalistas.
O abano nacionalista concentrado
nunha soa formación política de carácter
multipartidario e foentista semella unha
fórmula transitoria no proceso de maduración do sector electoral maioritario en Galicia. O pentapartido representa a transición dende o sucursalismo electoral, vicario dos grandes partidos estatalistas, cara
a unha area política propia, onde contenderán esquerda, dereita e centro galegos e
galeguistas. Namentres padecemos a falla
da nosa conciencia nacional e a súa consecuencia negativa máis evidente –a
maioría abrumadora coa que Galicia agasalla o PP e o PSOE–, concentrar a oferta

Xosé Manuel Barreiro (PP).

A.G . N .

‘Para pactar co nacionalismo sería preciso
unha dereita nacionalista, homoxénea no ideolóxico e
federalista en canto ao modelo de Estado”
política nun só partido que representa o
pluralismo ideolóxico do nacionalismo
semella ser a única forma posíbel de pór
en valor a escasa densidade de apoio electoral do nacionalismo galego.
Estará disposto un sector do PP a levantar a bandeira de Galicia, desafiando a
opresiva protección de Génova, 15? Arriscarán os galeguistas do PP a seguranza
dos seus escanos para andar á chuvia azarosa da captación de votos propios? ¿Ou,
pola contra, as súas manifestacións políticas de posíbeis pactos co nacionalismo de

esquerda son o sarampelo infantil asociado á febre electoral? Pensamos que as garatuzas dalgúns líderes do PP en Galicia
tentan avisar o seu partido do perigo dunha “escisión” da dereita galeguista pero
carecen da carraxe indispensábel para
mollarse pola independencia, a liberdade
de criterio, e o compromiso con Galicia.
Ameazar, como facía Manuel Fraga,
con “repensar España” especulando con
pactos municipais co BNG non son máis
ca fantasías atrevidas tan faltas de base
coma de creto. Non é nin media verdade

que no PP exista unha dereita galeguista
atrapada entre a impotencia interna para
actuar e expresarse e a falla externa de
apoio electoral. A existencia de ideas e actitudes implica a vontade real de levalas á
práctica. Asumir compromisos ergue a
política á categoría de valor ético, de seguro aprecio por parte do electorado, pero
baleirar as palabras privándoas do contido
que lles é debido, só contribúe ao descrédito e á falacia. Alumen os galeguistas do
PP a súa alternativa, e terán xunto ao noso respecto a rendida admiración pola súa
coherencia. Namentres estribillen con
verbas fatuas orfas de intención non acrecerán nin autoridade moral nin prestixio.
O nacionalismo como expresión política pola defensa do país engade credibilidade ante a opinión pública, por moito que esa
mesma opinión non vote maioritariamente
as opcións nacionalistas. Para pactar co nacionalismo sería preciso unha dereita nacionalista, homoxénea no ideolóxico e federalista en canto ao modelo de Estado,
porque se non é así, un pacto entre a dereita estatalista e o nacionalismo galego de esquerda non sería unha coalición, sería un
contubernio, un pacto arbitrario e impropio.
O creto que reclama Barreiro para o
BNG non ha derivar dun pacto coa dereita
senón da súa coherencia na defensa dos intereses do país. O nacionalismo non pode
ser instrumento de lexitimación da dereita
estatalista como xa fixo no 1985 Coalición
Galega; pola contra, se quere a dereita crédito en Galicia ten que amosar indiscutibelmente a súa faciana nacionalista. Facer viábel un acordo parlamentario para a tramitación do III Estatuto sería un bo comezo.♦

O comunista lúcido
PERFECTO CONDE
O 14 de abril, en Santiago, Anxo
Guerreiro, Geluco, ex secretario
xeral do Partido Comunista de
Galiza, ex deputado e actual
analista político en varios medios
de comunicación, recibiu unha
homenaxe na que participaron
máis de 400 persoas, entre as
que se contaban o presidente
da Xunta de Galiza, Emilio Pérez Touriño, e a presidenta do
Parlamento, Dolores Vilariño.
Geluco Guerreiro entrou na política en 1968 cando tiña 23 anos.
Dous lugueses coma el, Arturo
Reguera e Rafael Bárez –este último, avogado laboralista, falecido
prematuramente na Coruña– foron os que o meteron no Partido
Comunista de España (PCE) cando chegou á universidade e aínda
parecía máis interesado polo tute,
o subastado e o póker que se xogaba nas cafetarías Nova Galiza e
Miami de Santiago que pola revolución que puidese haber no mundo. Foi, porén, un caso de sistemática e ininterrompida concienciación política a que experimentou este ex alumno de Xesús
Alonso Montero no Instituto Masculino de Lugo que xa no ano seguinte do seu ingreso nas fileiras
comunistas asistiu, no Nadal de
1969, á formación oficial do Partido Comunista de Galiza (PCG)
que tivo lugar en París e que foi
dirixido moitos anos polo veterano e xa falecido comunista histórico Santiago Álvarez. Dende
aquela, a carreira política de Guerreiro pasou por altos e baixos, pero nunca se víu interrompida.
En 1979 foi elixido secretario
xeral do PCG, organización política da que saíu, ao mesmo tempo que do PCE, cando era dirixido por Julio Anguita, ao ser expulsado por facer unha coalición
entre Esquerda Unida e o PSOE
para iren xuntos ás eleccións autonómicas de 1997. Daquela, segundo lembra agora Guerreiro,
as bases do PCG “votaron masivamente –82 votos contra 8– a
favor da coalición cos socialistas, só os do Morrazo votaron en
contra”, e unha das consecuencias foi que Anguita non puido
presentar candidaturas en Galiza
co nome de Esquerda Unida.
Deputado galego
Nas eleccións que tiveron lugar
en 1981 e que deron lugar á formación da primeira lexislatura
do parlamento galego, Anxo
Guerreiro foi elixido deputado,
posto no que se mantivo até
1985. Máis tarde, na quinta lexislatura que comezou no 1997
volveu ser deputado como resultado da coalición de Esquerda
Unida co PSOE. No 2001, os socialistas negáronse a reeditar o
pacto e Guerreiro encabezou a
lista de EU, que sacou pouco
máis de 2.000 votos. Geluco dimitiu e a súa formación poliítica
rematou desaparecendo.
É, en consecuencia, un dos
principais protagonistas dunha
parte da política de esquerdas

De esquerda a dereita: o Secretario Xeral de Comunicación da Xunta, Fernando Salgado; o Alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo; o Presidente da Xunta, Pérez Touriño; Anxo Guerreiro; e a Presidenta do Parlamento, Dolores Villarino.
A.G . N .

que se fixo en Galiza durante os
derradeiros anos do franquismo e
gran parte da democracia. Participou na redacción e aprobación
do Estatuto de Autonomía de
1981, que aínda está vixente, e,
retirado da política activa, deuse
a ver como un dos máis sagaces
analistas da actualidade social e
política, xunto co Xosé Luís Barreiro e algún máis. Estivo moi
perto dos acontecementos que levaron a que Adolfo Suárez legalizara o PCE en 1977, feito que
hoxe lembra como “un acto de
xustiza elemental” e “punto de
inflexión e de non retorno cara á
democracia española”.
Como comunista experimentado na loita política democrática, considera que “os grandes
ideais do marxismo, e non só co-

mo método de análise, seguen vixentes e os seus desideratos cada
vez máis razoábeis polas desigualdades crecentes que se dan
entre os países ricos e pobres, nos
que se dan diferenzas que están
empezando a ser abismais coa reaparición da pobreza masiva e a
desregularización da vida económica pola que os servizos públicos se deterioran e as diferenzas
progresan espectacularmente
mesmo dentro dos países ricos”.
Optimista por naturaleza,
pensa que “os ideais da liberdade, da igualdade e da emancipación social seguen estando vixentes e ás veces atópanse agudizados pola fase actual do capitalismo, pero as organizacións
nacidas a carón dun determinado
feito histórico como foi a revoluTI N O VIZ

ción soviética perderon o seu impulso anovador e isto é o que determina a situación actual dos
partidos comunistas tanto aquí
como noutros lados”.
Respecto á situación política
galega dos nosos días, Geluco
pon énfase en salientar que “a
conciencia nacional progresou
exponencialmente”. “O concepto
mesmo de autogoberno –expresa–, que era patrimonio de minorías ilustradas, hoxe é unha cousa
natural do pobo e ninguén concibe Galiza sen autogoberno. Hai
poder político e lexislativo importantes e os cambios sociais foron extraordinarios tanto na estrutura social como no que respecta
á revolución tecnolóxica á que estamos asistindo. Agora precisamos unha reforma que adapte o
Estatuto á realidade e que lles
permita ás novas xeracións participar no debate e no amparo ao
cambio. A reforma estatutaria é
necesaria por moitas razóns”.
O cambio era necesario
En canto ao paso da xeira de Manuel Fraga ao actual Goberno,
Guerreiro considera que “mesmo
a xente que non é de esquerdas
comprendeu que o cambio era
unha necesidade”. Dito isto, engade que “o goberno que preside
Touriño ten que escoller algo polo que aínda non se decantou se
quere ser algo máis ca unha paréntese entre dous gobernos conservadores e deixar un legado
histórico de cambio político serio”. Guerreiro quere deixar ben
claro que cando se refire á esquerda pensa na nacionalista e
na non nacionalista, ás que con-

sidera “hoxe afortunadamente
plasmadas no Goberno”.
Sobre o panorama estatal
opina que “estamos asistindo a
un retorno dunha certa dereita, a
vella dereita patricia, que é moi
dura en todas partes. En Italia estivo Silvio Berlusconi. En Francia, Nicolas Sarkozy é do máis
duro que temos en Europa. Actualmente a dereita é moi dura
porque asenta as raíces na vella
dereita demofóbica. O que mellor definiu isto foi Francisco
Álvarez Cascos cando dixo que
o goberno socialista era unha
anomalía na historia de España”.
Guerreiro di que lle sentou
moi ben a homenaxe que recibiu
en Santiago. “Eu son un home
–díxonos– que enriqueceu moito
a súa vida persoal grazas á mellor
xente do mundo que puiden coñecer ao longo dos anos. Nos actos de Compostela estivo xente
coa que tiven gravísimas controversias internas, pero agora recoñecémonos todos a través das nosas experiencias diferentes”. Geluco non pensa escribir nunca as
súas memorias. “Entre outras
cousas –di– porque non fun quen
de ir tomando notas e, para iso,
fan falta os diarios”. Peron non
desbota publicar proximamente
algún libro sobre “unha certa historia da loita antifranquista”. Entre os personaxes que máis admira, o italiano Enrico Berlinguer
“pola súa seriedade, rigor e firmeza intelectua e política”. A
Santiago Carrillo tamén o considera “un personaxe cos seus defectos e as súas virtudes”. Menciona especialmente a Santiago
Álvarez. Sobre galegos que están
vivos prefire non pronunciarse.♦
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Anxo Guerreiro recibiu unha homenaxe pola súa carreira política
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A Universidade da Coruña
impartirá un terzo das materias en galego
MARÍA OBELLEIRO
O compromiso das universidades co galego resulta vital polos eidos
multidisciplinares que abarcan e polo seu prestixio social. En Galiza,
a Universidade da Coruña é a que menos se comprometera até o de
agora coa reivindicación do idioma, de aí a proposta para introducir
o galego, cando menos, nun terzo das materias, porcentaxe que se
afasta do 50% fixado pola Xunta de Galicia para o ensino superior.
Co fin de incrementar a oferta da Novas actuacións
docencia en galego en todas as
titulacións e de equiparar o idio- Entre as medidas que se van
ma co castelán, Xosé María Bar- adoptar, destaca a implantación
xa, reitor da Universidade da Co- das cláusulas lingüísticas, que
ruña, vén de presentar o Plano de impulsarán o idioma nas conceNormalización
sións dos serviLingüística, que
zos e nas activirecolle a obriga
dades das compade empregar o ga75%
ñías xestionadas
lego, cando mepola universidanos, nun terzo das dos docentes
de. O novo Plano
materias de carác- considérase
de Normalizater obrigatorio e
ción suporá que,
troncal.
Barxa capacitado para
ao menos, un
amosou a disposi50% dos volución da UDC a fo- impartir en galego
mes do Servizo
mentar o uso do
de Publicacións
as
súas
clases.
galego entre o
desta universidapersoal docente, o
de se edite en gaalumnado e o perlego. Promoverasoal de adminisse a lingua no
tración e servizos
exercicio
das
(PAS) e sinalou que a medida se- funcións dos cargos instituciorá aplicada “progresivamente”. nais e nos organismos públicos
Pola súa banda, Xosé Ramon nos que participa a UDC e valoFreixeiro, director do Servizo de rarase o dominio escrito e oral do
Normalización
Lingüística, galego nos concursos para a oblaiouse da presión que exerceu o tención de prazas de profesorado.
castelán no galego nos centros da Ademais, desenvolveranse en gaUDC e explicou que moitos dos lego os cursos de formación perque falaban galego comezaron a manente do persoal de adminisempregar o castelán cando che- tración e servizos. No que atinxe
garon á Universidade da Coruña. á promoción do idioma no alum-

O

nado, preténdese fomentar un valor positivo vencellado á modernidade e á universalidade da lingua e ofreceranse cursos de balde
para dominar o idioma.
As cifras
Os niveis de comprensión do galego son altos na Universidade
da Coruña, feito que contrasta co
baixo grao de emprego. As cifras
revelan que só un 9% das clases

son impartidas no noso idioma.
A porcentaxe dista moito dos parámetros fixados pola Xunta de
Galicia para o ensino superior,
que obriga a empregar o galego
no 50% das materias.
Das enquisas publicadas polo
Consello da Cultura despréndese
que máis do 90% do profesorado, do alumnado e do persoal
adimistrativo e de servizos
(PAS) da Universidade da Coruña entende o galego. No que

atinxe á oralidade, máis do 75%
dos docentes da UDC considéranse capacitados para impartir
en galego as súas clases.
Un estudo sobre o galego realizado na UDC no 2003 sinala
que só un 47% dos docentes escriben en galego. Os datos son
máis desalentadores no que
atinxe aos traballos de investigación, eido no que só un 2,3%
dos traballos científicos se redactan no idioma.♦

Erasmus e Séneca:
a desgaleguización da Universidade
M. OBELLEIRO
Cada ano, estudantes de fóra engrosan a listaxe das Universidades galegas durante un período de
tempo que vai dende os tres aos
doce meses. Os obxectivos pasan
pola mellora da calidade da ensinanza superior, pola cooperación
transnacional e polo enriquecemento da experiencia persoal do
estudante. Pero a súa presenza está a provocar tamén un resultado
imprevisto: a castelanización dalgunhas das clases e actividades
que se impartían en galego.
A ilusión e a incerteza xermolan nas mentes dos estudantes
antes de recalar no seu novo destino, un lugar que, na maior parte dos casos, descoñecen. Enfrontarse a un novo curso fóra do
país de orixe é un reto que non
todos están dispostos a pasar.
Dende a Universidade de destino
e dende o centro de estudos do
país de orixe facilítanselle todo
tipo de recursos para aprender o
idioma, para acceder a unha vivenda e para relacionarse con estudantes que saen dunha mesma
Universidade.
Os estudantes erasmus, que
chegan de distintos países euro-

peos, consideran o idioma como o factor máis atractivo da
súa experiencia. Non obstante,
chegan a Galiza con azos de
aprender español. E é que moitos nin sequera coñecían antes a
existencia do noso país. Rita
Matos é unha estudante portuguesa que estuda na Universidade de Santiago de Compostela. No seu caso, non lle especificaron que na USC a lingua
oficial é o galego, “sabía que en
Galiza se falaba galego porque
en Portugal teño unha profesora
de Galiza, pero a min non me
dixeron que na Universidade a
maior parte das clases se impartían en galego”. Algúns compañeiros de Rita crían que a lingua galega era un dialecto, que
non era oficial. Os estudantes
estranxeiros quéixanse da escasa información que lles ofrecen
os responsábeis das Universidades dos países de orixe, “non
nos explicaron que se falaban
dúas linguas”, apuntan.
Pola súa banda, Enrique López Veloso, xefe da Oficina de
Relacións Externas da USC, sostén que tanto os erasmus como
os séneca saben da existencia do

galego como lingua oficial da
universidade compostelá. Ademais, Veloso apunta que os estudantes de fóra de Galiza coñecen
que parte das clases son impartidas no idioma.
Para facer máis doada a estanza dos estudantes estranxeiros na Galiza, a USC ofrece cursos de castelán e galego. Non
obstante, os erasmus decántanse
polo estudo do español. Algúns,
como Rita Matos, non saben da

existencia dos cursos organizados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística nin os da
USC, que dispoñen de tres niveis. “As miñas compañeiras e
mais eu estudamos español na
facultade de Filoloxía, onde nos
imparten cursos polos que obtemos un diploma, pero que nós
saibamos para estudar galego
temos que pagar, non como no
caso do español”, afirma a estudante portuguesa. Os estudantes

que elixiron como destino as
Universidades de Vigo e da Coruña tamén teñen a posibilidade
de estudar galego.
Os estranxeiros láianse de
que as clases non sexan en castelán, porque lles resulta máis doado, “fixemos a proba do idioma
para o español, non para o galego”, afirman. Non son poucas as
veces que no medio dunha clase
un estudante erasmus ergue a
man para pedirlle ao profesor
que empregue o castelán.
Os séneca, que proceden de
diversas rexións do Estado español, saben de antemán que o galego é unha lingua oficial. Non
obstante, tratan de implantar o
español, non tanto nas clases como nas actividades prácticas.
Aluden a que eles non coñecen o
galego, pero que os galegos saben falar e comprenden o castelán. Na maior parte dos casos,
esta dinámica tradúcese na realización en castelán dos traballos
colectivos. Non obstante, hai
quen decide eludir a presión e
opta polo emprego do galego, a
pesar de que o resultado da práctica se semelle a un crebacabezas
bilingüístico.♦
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Ate 1949 formou Chelo parte da
guerrilla tanto no monte como na
chaira. Máis de medio século
despois recibía o primeiro recoñecemento institucional nunha
recepción oficial celebrada o
venres día 13 de abril na que participaron o Vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, a Conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo
e a Secretaria de Igualdade, Carme Adán. Era a primeira vez que
unha persoa que loitou na guerrilla entraba na sede gubernamental e ela ía aproveitar a ocasión
para pedir xustiza e memoria,
ideais que viaxan canda ela en
todos estes anos.
Consuelo Rodríguez vive na
Ille de Ré, fronte a La Rochelle, e
regresaba ao Barco, o seu concello natal, para participar nun acto
no que se ía colocar unha placa
na fosa común na que están enterrados un dos seus irmáns e Arcadio Ríos, o que aínda recoñece
como home da súa vida e ao que
viu morrer diante dela. Volvía
con dor, como as tres veces que
regresou durante o seu longo exilio, sempre para estar presente en
actos de memoria dos seus.
“Marchei a Francia cun regueiro
de sangue, sen nada. Tiña liberdade pero non sabía ben para que
a quería. Perdera todo. Volvo á
terra á que tanto quixen para dicir
que estou viva e que continúa a
loita” sinalou, á xeito de resumo
da súa tráxica vida. A loita é agora, ao seu ver, conseguir recuperar a memoria de todos e todas as
que sofriron a represión e facer
xustiza coa súa loita.
Pequena, emocionada, nerviosa, Chelo vai relatando a súa
biografía e, quen a escoita, non
pode deixar de pensar como se
pode sobrevivir a tanta dor. Cada
episodio que conta ten coma
protagonista un membro da súa
familia asasinado e parece mesmo que a historia case non ten
fin, tantos son os que mataron
naqueles anos. Nótase que o relato está gravado a ferro na súa
carne. A familia dos Soulecín
quedou brutalmente mermada
despois do levantamento militar.
Dos seus nove membros só tres
sobreviviron e Chelo viu tamén
como diante dela mataban ao home da súa vida, co que compartira catro duros pero ilusionantes
anos de loita armada nos que soñaban coa liberdade.

A guerrilleira antifranquista
recibiu o recoñecemento do goberno de Galiza

Consuelo Rodríguez, Chelo
‘As mulleres tiñamos un papel fundamental
na guerrilla’
MARÍA LAXE

Cando Consuelo Rodríguez, Chelo, atravesou as portas de San Caetano con ela
entraba na sede do goberno galego a memoria dos homes e mulleres que formaron parte da guerrilla antifranquista. Esa era a súa vontade, compartir cos seus
compañeiros o que foi o primeiro recoñecemento institucional aos que mantiveron
a resistencia á ditadura nos montes e aldeas galegas. Traía tamén desde o exilio en
Francia a memoria dos seus, unha familia cercenada brutalmente pola represión.

“Xa non tes pais. Fusiláronos”
“A represión da familia Soulecín
comezou cando un irmá meu non
quixo loitar con Franco e pasou
ás filas da República, cando caiu
Asturias volveu para casa polo
monte e aí comezou todo”. Comezou o tormento que levou, en
primeiro lugar a Chelo ao cárcere
do Barco xunto os seus pais. Non
era máis que o primeiro paso do
inferno que lle quedaba por vivir.
Seis meses depois matarían a seu
pai e a súa nai e a Chelo en todos
estes anos non se lle esqueceu nada do que aconteceu aquel día.
“Foi o 18 de outubro de 1939.
Unha bandeira do tercio chegou
ás oito da mañá a casa. Colléronme e preguntarónme polos meus
pais, que estaban durmindo na cama. O capitán entrou cun pau e
comezou a mallar neles. Miña nai
púxose moi mal. Caiu na cama e
xa non se levantou. A min e aos
meus irmáns pequenos pecháro-

X.E. A .

nos na corte coas ovellas. Logo
chamáronme para que os vira. A
miña nai deille roupa limpa para
que se cambiase porque pensaba
que ía ao cárcere. Metinlle unha
tableta de chocolate no peto a ela

a ao meu pai unha carteira con
cartos. Dinlles o último bico.
Cheguei, abracei a miña nai e ela
díxome: “non me soltes, miña filla”. Entón colléronme e pecháronme de novo coas ovellas. Le-

varon a meus pais a un calexón
que había detrás da casa. Momentos despois escoitei uns disparos.
Non sabía o que era”.
Soubo o que pasara cando
unha viciña lle dixo: “Xa non tes

pais. Fusiláronos”. Foi entón
Chelo para o camiño desde onde
se oíran os tiros e non atopou nada. Unha hora despois xa estaban
enterrados. Só puido ver un regueiro de sangue, o mesmo que
di que arrastrou ate o seu exilio
en Francia. A tortura faríase aínda maior cando, seis meses despois, a Chelo vólvena levar a prisión e encérrana na mesma celda
que compartira coa súa nai. Cóstalle poñer en palabras tanto sofremento e as bágoas acompañan
agora o seu relato. A vida non vai
ser máis fácil a súa saída da prisión. “Continuamos traballando
as terras. A garda civil rexistraba
a casa todos os días, de día ou de
noite. Entraban e roubaban todo
o que podían, mesmo o queixo
que faciamos. Ate que nos deixaron sen nada. Perdímolo todo”.
Tanta foi a perda, e a existencia tan insorportábel que cando
Chelo fala do seu tempo posterior como guerrilleira exclama:
“Iso era vivir”. “Eramos todos
unha familia. As casas das aldeas
estaban abertas para nós. Cando
había algunha batida enseguida
nos avisaban. Eramos todos
iguais, todos unha. A vida para
min era encantadora, o máis bonito que vivín, tamén porque estaba coa persoa que máis quería”.
A persoa que máis quería era o
comunista Arcadio Ríos, asasinado diante dela un día que cambiou radicalmente a súa vida.
Chelo marcha para Francia
coa súa pistola como único documento de identidade. Confesa que
nunca a abandonou desde o monte ate ben anos despois, cando lle
perdeu a pista nun translado desde
París. Xurou que nunca a collerían con vida. “A miña arma era a
miña defensa. Despois de ter matado aos meus pais, aos meus irmáns... verme no monte sen arma? Non. Pasei a fronteira coa
pistola no bolso. Saín con ela de
Cacabelos, pasei do Bierzo a Madrid e de Madrid a Francia coa miña pistola. Nunca a deixei porque
sempre dixen que non me collerían como aos meus pais, que os sacaron de casa e os mataron como
cans. Non o fixen de xeito voluntario. Fun obrigada a facelo”.
Para Consuelo Rodríguez foron eses os seus mellores anos.
“Eramos compañeiros que loitabamos de verdade pola liberdade. Foi unha loita moi bonita.
Non eramos bandoleiros, non
eramos asasinos. Loitabamos
porque pensabamos que podiamos lograr que a xente vivira
mellor”.
Sábese Chelo testemuña de
excepción dun tempo duro sobre
o que pesou o silenzo e a desmemoria. Quere, polo tanto, contar
o que viviu en primeira persoa,
testificando coa súa palabra a
crueza da represión. “Ás mulleres cortábanlle o pelo, dábanlle
aceite de ricino e paseábanas polas rúas para que a xente as vira.
Non se pode contar o que sofriron ao verse así tratadas polos
fascistas” di. Tamén a súa palabra fala da relevancia que as mulleres tiveron na guerrilla antifranquista. “Estiven desde o 37
ao 49, no monte e na chaira. Ás
mulleres chamábanos putas ou
queridas dos guerrilleiros cando
eramos moi importantes para a
loita” afirma Chelo, na súa volta
a Galiza, a terra da que marchou
despois de perder todo.♦
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A nova Lei
de Subcontratacións
na construción
MIGUEL ROIG
Con data 19 de outubro de 2006, no BOE número que se pode ampliar o número de subcontratas)
250 e coa advertencia na súa disposición final terE digo eu... Se unha empresa ofrece as condiceira de que entrará en vigor aos seis meses da súa cións e requisitos precisos para poder subcontratar
publicación no BOE, publícase a Lei 32/2006 regu- unha obra pública con outra, a tal extremo de que é
ladora da subcontratación no sector da construción. esa empresa subcontratada quen vai realizar –de feiSumando meses, caemos en que a tal lei debe em- to– a obra... ¿Por que non se lle adxudica a obra dipezar a aplicarse a mediados do presente mes de abril rectamente sen necesidade de pasar por outras eme, supoñemos a teor da súa exposición de motivos, presas contratistas que, ao cabo, non deixan de ser
que mellorará substancialmente as condicións das intermediarias que van gañar un mínimo do 19%
empresas subcontratistas (tamén as condicións dos (13% de gastos xerais mais 6% de beneficio empresarial) sen facer nada? ¿Por que non miramos os
traballadores destas empresas subcontratistas....?)
traballadores reais, (case
É ben certo que, no seu
artigo 3 letra f) e seguintes,
diría manuais), para entena lei –cando menos– define
dernos, os traballadores
antas
motoniveladoras,
que están a pé de obra, cas
o que é un subcontratista,
motoniveladoras, cas retroun traballador autónomo, a
retroexcavadoras,
cargadores,
excavadoras, cos angazos e
subcontratación e mesmo o
coas bandeiras de paso que
nivel de subcontratación,
pisóns, etc. son da empresa
figuran no plantel das granao tempo que estabelece os
adxudicataria?
des: FCC, Martinsa, Sacyr,
requisitos que debe reunir
Ferrovial, Dragados, etc.
unha empresa para poder
E
cantas
son
de
traballadores
participar nun proceso de
que son as adxudicatarias
subcontratación, entre os
das obras?
autónomos?”
cales me parece positivo o
E tamén digo: a propia
punto 4: “Artículo 4. 4 As
lei, no seu artigo 3 letra g)
empresas cuxa actividade
define o traballador autóconsista en ser contratanomo como: a persoa físidasd ou subcontratadas haca distinta do contratista e
bitualmente para a realización de traballos en obras do subcontratista, que realiza de xeito persoal e dido sector da construción deberán contar, nos termos recta unha actividade profesional, sen suxeición a
que se determine regulamentariamente, cun número un contrato de traballo, e que asume contractualde traballadores contratados con carácter indefinido mente perante o promotor, o contratista ou o subque non será inferior ao 10 por cento durante os 18 contratista o compromiso de realizar determinadas
primeiros meses de vixencia desta lei, nin ao 20 por partes ou instalacións da obra. Agora imos pensar
cento durante os meses do décimo noveno ao trixé- en cando foi a derradeira vez que pasamos por un
simo sexto, nin ao 30 por cento a partir do mes tri- tramo de estrada en obras. Recordemos o letreiro
grande e amarelo que vimos ao comezo da obra e
xésimo sétimo, inclusive.”
Tamén lle debo recoñecer á lei unha certa “ boa que di o presuposto, o prazo e a empresa adxudicavontade” ao limitar, como regra xeral, a subcontra- taria ademais de especificar a administración encartación (aínda que haxa excepcións). Así, no seu ar- gada de construíla. Xa recordado isto, pensemos na
tigo 5, letras c) e seguintes, estabelece:
maquinaria que vimos: Cantas motoniveladoras, rec. O primeiro e segundo subcontratistas pode- troexcavadoras, cargadores, pisóns, etc. son da emrán subcontratar a execución dos traballos que, res- presa adxudicataria? E cantas son de traballadores
pectivamente, teñan contratados.
autónomos? Mirade unhas liñas máis arriba onde di
d. O terceiro subcontratista non poderá subcon- que… sen suxeición a un contrato de traballo… e
tratar os traballos que contratara con outro subcon- saquen as vosas conclusións sobre a “externalización” que a lei mentaba e sobre a necesidade de retratista ou traballador autónomo.
e. O traballador autónomo non poderá subcon- baixar os índices de sinistralidade.
Pero non imos falar só dos autónomos que son os
tratar os traballos a el encomendados nin a outras
empresas subcontratistas nin a outros traballadores donos das pas que fan a obra e que teñen que traballar sen suxeición a un contrato de traballo. Penseautónomos.
Considero que estas son todas as innovacións, mos tamén nas empresas non tan pequenas, pero
cando menos as positivas, que a lei ofrece. E a min tampouco tan grandes como para poder ser adxudicatarias. Os prezos da obra sempre lles virán marcaparécenme insuficientes
A ver: a propia lei, na Exposición de Motivos, dos por a adxudicataria que, como non vai ter gasrelaciona a gran sinistralidade laboral na obra civil tos, porque non vai facer a obra, non ten problemas
e construción, coa agora chamada “externaliza- en collela coa baixa que permita a Lei de Contratos
ción”, ou sexa, coa subcontratación de sempre. Pe- do Estado (???) e, a subcontrata seguirá tendo os
ro, aínda sendo consciente deste problema, o lexis- mesmos problemas que tiña antes da aprobación de
lador segue mantendo que a subcontratación é a ex- esta lei: a baixa na adxudicación repercute directapresión da liberdade de empresa que recoñece a mente no seu prezo e este acaba repercutindo nas
Constitución no seu artigo 38 e que, no marco da horas extras, na calidade dos materiais, etc. En defieconomía de mercado, calquera forma de organiza- nitiva, na calidade da obra e na seguridade dos tración empresarial é lícita. Isto quere dicir, nin mais balladores. Logo, concluímos que o prezo final da
nin menos que: sabemos que a cousa está mal, pe- obra, segue estando marcado por as grandes empresas adxudicatarias directas, e isto sen entrar a valoro só lle imos poñer un pequeno parche.
Por outro lado, a mesma Exposición de Motivos rar o deterioro do tecido empresarial... e todas as deadvirte que as sucesivas cadeas de subcontratación, mais cousas que sempre dicimos os mesmos. E sen
ademais de non engadir nada positivo dende o pun- esquecer as “compensacións” por as modificacións
to de vista da eficiencia empresarial, ocasiona a par- de proxecto das que nunca se benefician as subconticipación de empresas sen unha mínima estrutura tratas porque van directamente á adxudicataria.
Por certo, despois de moitos anos profesionalorganizativa que garanta condicións de seguridade
dos traballadores, de maneira que o encadeamento mente relacionado ca obra civil, aínda non consesucesivo de subcontratacións mingua as marxes de guin que ninguén me explicara a onde vai a difecalidade dos servizos favorecendo o traballo somer- renza entre o presuposto previsto no proxecto e o
xido, especialmente no tramo final que é o que pre- presuposto de adxudicación da obra (poden ser
cisamente debe responder das condicións de seguri- moitos cartos, pensemos que en moitos casos –e a
dade dos traballadores que fan as obras. Aínda así, salvo do escándalo da baixa nas autovías galegas–
a propia lei recoñece unha cadea de subcontrata- pode roldar o 20%) e esta baixa, en gran medida,
cións até un terceiro nivel (salvo excepcións nas págana as subcontratas.♦

‘C

Economía política
do voto emigrante
MANUEL CAO
A inminente entrada nun ciclo continuado de eleccións en España está a desencadear un incremento das denuncias sobre o uso e
abuso do voto dos emigrantes que en Galicia pode chegar a
317.700 electores nos comicios do 27 de maio. En xeral, existe
unha gran coincidencia á hora de valorar como inadecuado, obsoleto, absurdo e inxusto un sistema que permite que cidadáns
que non pagan impostos nin residen aquí (algúns nin coñecen o
país) poidan decidir as prioridades políticas e o destino dos recursos públicos galegos mais apenas se perciben estratexias de solución efectivas pois, non nos enganemos, existen importantes vantaxes no mantemento desta situación escasamente democrática.
Dende o punto de vista democrático convencional, o sistema
de eleccións ha de traducir as preferencias dos votantes que en
determinado territorio soportan as institucións de goberno mediante un contrato de intercambio no que se achegan fondos e se
reciben políticas acordes coas preferencias manifestadas. O deseño institucional específico fará que os mecanismos de accountability sexan máis ou menos perfectos de acordo co grao de esixencia que a sociedade teña sobre o bon goberno e o rendemento institucional. Neste sentido, o voto emigrante debería estar ben
definido e controlado e habería de ser limitado e verificado tanto dende o punto de vista cualitativo como cuantitativo pois, en
caso contrario, as estratexias free rider e rent seeking poderían
mediatizar ou viciar a elaboración das políticas políticas, o proceso de rendición de contas e a dinámica de cambios asentada na
preferencia de vontades autónomas. As consecuencias máis graves do sistema actual do voto emigrante afectanlles á calidade da
democracia e ao bon goberno das institucións pero, en troques,
existen factores que favorecen a permanencia do modelo.
As causas aparentes que lexitiman o voto emigrante en Galicia teñen a súa raíz na emigración masiva doutras épocas e no actual envellecemento da poboación. Isto incita a dirixentes políticos e burócratas a captaren votantes potenciais nos que foron veciños e os seus descendentes mediante a súa inclusión no Censo
de Residentes Ausentes (CERA) sen que estes vexan afectada a
súa relación política ou económica co país no que residen e desenvolven as súas actividades efectivas. Esta situación potenciada a partir dos gobernos de Manuel Fraga prosegue por agora cos
sucesores pois os beneficiarios principais son os gobernos de
quenda sexa en Madrid, Santiago ou en calquera concello. A estratexia de captación de votos está deseñada como un intercambio no cal o dirixente local, autonómico ou estatal presta un servizo ou dálles unha axuda directa a membros do colectivo de emigrantes a cambio do seu voto. O custo para a obtención de votos
é moi baixo pois realízase en países con crise económica e dentro
dos colectivos menos favorecidos, que non teñen custo de oportunidade nin risco á hora de emitir un voto que non compite nin
contradí as preferencias do país real. É como un voto virtual intrinsecamente fraudulento que é capturado cos métodos tradicionais do populismo latinoamericano. Nesta relación asimétrica, os
principais damnificados son os votantes-contribuíntes da propia
circunscrición que ven minorado o valor do seu voto e han de
aceptar os custos e/ou beneficios derivados da xestión postelectoral. Vense tamén prexudicados os grupos da oposición pola menor capacidade de ofrecer promesas críbeis ou artellar axudas e
prestacións directas. O gran beneficiado do modelo é a elite gobernante que “adquire” no mercado político catro anos de poder
con medidas fáciles de cumprir e a baixo custo.

O custo para
a obtención
de votos
é moi baixo
pois realízase
en países con
crise económica e
dentro
dos colectivos
menos
favorecidos”
A conciencia democrática en España e nos países subministradores de votos permite a reprodución e mantemento dun
modelo que pode e debe ser modificado rapidamente para inducir estratexias eficientes de bon goberno e responsabilidade social colectiva.♦

Ibarretxe quere aprobar un novo Estatuto
antes do final da lexislatura
CÉSAR LORENZO GIL
O anuncio do lehendakari de
que quere cumprir a súa promesa electoral de facer unha
consulta popular sobre o próximo Estatuto de Autonomía
vasco hai que encadralo na
precampaña electoral para as
municipais e serve de punto
inicial na recuperación dos
planos de Juan José Ibarretxe
de intentar un achegamento ao
PSOE para no futuro pactar a
devandita reforma estatutaria.
Juan José Ibarretxe quere revivir
o seu proxecto de reforma para o
Estatuto de Autonomía, o que se
coñeceu popularmente no pasado como Plano Ibarretxe. Para o
lehendakari, é fundamental que
Euskadi non perda o tren das reformas que se espallan por todo

o Estado e por iso quere devolver o tema ao primeiro plano da
actualidade.
Anuncialo a través do engado
da consulta popular tería como
obxectivo subliñar o desexo do
PNV de que se entenda que o
proceso de reformas é máis ambicioso ca ningún dos empezados noutras comunidades e que
debería ter como principal garante “a vontade do pobo vasco”.
Ibarretxe afirmou que a decisión da consulta é independente
do futuro do proceso de paz mais
el mesmo sabe que a viabilidade
do referendo dependerá moito do
clima de diálogo que se poida estabelecer nos próximos meses. O
líder de Batasuna, Arnaldo Otegi,
afirmou que cómpre pensar nunha
consulta que estea acorde cun primeiro pacto entre forzas políticas

Juan José Ibarretxe.

e que debería estenderse a Navarra. “Ibarretxe sempre fala desta
consulta pero parece que nunca
vai saír da teoría”, dixo Otegi.

En efecto, a consulta é un desideratum de Ibarretxe desde antes
da súa reelección e funciona máis
coma un reclamo que coma un fin.
Cal sería daquela o fin? Como xa
dixemos, traer a reforma do Estatuto ao primeiro plano da actualidade política e converter este tema
no centro dos seguintes meses de
lexislatura, especialmente conseguindo que o PSOE deixe de vetar
calquera reforma e se aveña a negociar o novo Estatuto.
O momento para afianzar
pontes entre PNV e PSE é idóneo porque os dous partidos están dispostos a chegar a acordos
postelectorais tras o 27 de maio.
Por exemplo, o dirixente do
PSOE en Álava e presidente do
Senado, Javier Rojo, xa anunciou a súa disposición a pactar
cos nacionalistas no caso de que

ambas as forzas teñan forza suficiente para crear maiorías sólidas. Hai que lembrar que en Euskadi (principalmente nesa provincia) o PSOE estaba pactando
preferentemente co PP no nome
dunha alianza “constitucional”
enfrontada a unha suposta estratexia “soberanista” do PNV.
De fraguarse o acordo entre
socialistas e peneuvistas, non sería estraño que no 2008 puidese
haber entendemento no parlamento de Vitoria e máis adiante
incluso pactos políticos estábeis,
caso dun proxecto consensuado
para a reforma estatutaria. Esta
posibilidade estase consolidando
e incluso o socio do PNV, Eusko
Alkartasuna, xa advertiu de que
os pactos co PSOE dificultarían
moito o seu pacto de goberno autónomo.♦

Madrid gasta o equivalente
á metade do orzamento
da Xunta nun túnel urbano
C.L.
5.200 millóns de euros investiu o Concello de Madrid na
construción do túnel urbano
máis longo do Estado. A cifra
toma máis corpo se a comparamos co orzamento da Xunta de
Galiza para este ano, 10.785
millóns de euros.
O túnel, cando estea rematado, ocupará 10 quilómetros e
servirá para converter en paso
subterráneo gran parte do percorrido da M-30, a principal
vía de circunvalación da capital e supón o meirande gasto
dun municipio na historia. A
pesar de que o custo da obra
está financiado polo Concello
a 35 anos, Madrid beneficiarase das vantaxes que ten grazas
á Lei de Capitalidade e a que
moitos outros gastos nas súas
infraestuturas vainos asumir
ben a Comunidade ben o propio Estado.
Ademais, a obra foi un excelente negocio para as 17 empresas construtoras que participan e tamén para os bancos
que financian os empréstimos.
Todas estas corporacións pactaron co alcalde, Alberto RuizGallardón, reverter parte dos
seus beneficios no propio desenvolvemento da cidade.
O despegue de Madrid en
infraestruturas foi espectacular
nas últimas décadas, o que lle
permite gozar dun dos sistemas de transporte máis eficaces do mundo. Non hai que esquecer que o ano pasado inaugurouse a Terminal 4 de Barajas, unha obra que custou daquela 6.200 millóns de euros.
Se a todas estas cifras, suma-

mos os máis de mil millóns
anuais que o Estado inviste na
comunidade madrileña, o gasto público multiplica varias
veces nun só ano o que os galegos recibimos nunha década.
Desequilibro entre museos
O gasto público non se reduce
en Madrid só ás infraestruturas, básicas, por outra parte,
para entender o seu aumento
demográfico exponencial e a
proliferación de instalacións
industriais e de servizos na
súa área de influencia. O Estado tamén quere converter
Madrid en capital cultural e,
só na obra de reforma do Museo do Prado gastou 135 millóns de euros. Outravolta os
números teñen máis substancia se comparamos esta cifra
cos 50 millóns de euros que
vai custar a Cidade da Cultura
de Santiago.
A reforma, alén de osixenar
un museo que quedara pequeno para as necesidades reais da
pinacoteca, servirá para revitalizar o turismo. Madrid é xa
hoxe un dos principais destinos
dos visitantes, tanto españois
como estranxeiros, grazas sobre todo á súa oferta cultural.
Nunha recente xuntanza da
Asociación Empresarial Hoteleira de Madrid, o seu presidente, Jesús Gatell, prognosticou que a mellor maneira de
prever unha crise que podería
darse no turismo de sol e praia,
sensíbel nos últimos anos ao
aumento das infraestruturas
hostaleiras de Croacia e outros
países do leste europeo.♦
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O anuncio dun referendo podería ser un engado para facilitar un pacto co PSOE
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O etanol
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

recente viaxe de
George W. Bush
polo que os EE
UU sempre consideraron
o seu patio traseiro,
ambientado polo recendo
dos gases lacrimóxenos
que reprimían as
protestas, deixou aberto
un perigoso camiño.
No Brasil levan
aplicando a política de
producir etanol, que sacan
da cana de azucre, dende
hai anos. Vén sendo o
principal produtor e, cos
EE UU, controlan o 72%
do que no mundo hai. A
comitiva de Bush, co
apoio das mesmas
corporacións que
producen cultivos
transxénicos e a
complicidade do Fondo
Monetario Internacional e
do Banco Mundial,
pretendeu presentar como
ecolóxico un plano que
consiste en empregar
cantidades extraordinarias
de cereais para producir
un combustíbel que
presuntamente non
atentaría contra o
ambiente.
As matemáticas
elementais din outra
cousa. Precisaranse máis
de 500 millóns de
toneladas de millo e
outros cereais para
producir etanol. Os
países do norte
desenvolvido
economicamente
pretenden que sexa o sur
expoliado quen se faga
cargo da produción. No
Brasil xa se advirten
movementos de compras
de terra produtiva por
parte de acaudalados
individuos de Europa e
dos EE UU. Hai que ter
en conta o importante
dato de que de se levar a
cabo este plano
significaría un aforro de
só o 15% do consumo de
automóbiles.
Este medio de
transporte vai ser o que
marque a demanda de
produción anual de
cereais. Non hai que
esquecer que, cando o
Katrina, un dos desastres
ocultos foi que só puido
fuxir quen tiña automóbil,
xa que non existía en
Nova Orleans transporte
público, comprado
décadas atrás pola Ford
para pechalo.
A gran traxedia, como
escribíu Fidel Castro, é
converter alimentos en
combustíbel. Coa
cantidade que se precisa
para encher un depósito
dun camión tería para
comer unha persoa todo
un ano.♦

Virxinia, as tradicións
e o mito da seguridade
A.N.T.
Despois das 32 mortes de Virxinia torna a polémica sobre as armas. Os defensores máis razonábeis da libre posesión aducen que
pistolas e armas longas forman
parte da tradición do país e que,
non por casualidade, figura recoñecida na Constitución. Cambiar
a norma, engaden, require unha
mudanza cultural que se debería
dar gradualmente, como parte
dun proceso de convicción colectiva. É posíbel entender isto, a pesar da sangría de Virxinia ou de
Colombine ou do indice diario de
asasinatos máis alto do mundo.
Pero esta lóxica trae canda ela unha pregunta bastante insidiosa:
¿se as tradicións dun país, mesmo
as execrábeis, deben ser tratadas
con tanto respecto e tacto, non están os dirixentes árabes, onde
existe a práctica do velo, ou os
africanos, nos que se dá a ablación, lexitimados para esixir outro tanto? É obvia, en cambio, a
pouca paciencia dos Estados Unidos con estes países e o seu afán
de inculcarlles, por boas ou por
malas, a modernidade e os hábitos democráticos occidentais.
Pero o ocorrido en Virxinia
ofrécenos a oportunidade de facer
outra reflexión aínda máis importante. É a que deriva desas dúas
horas que a policía demorou en intervir. Moitas voces cuestionaron a
eficacia das forzas do orde. Falan

do desaloxo que non se produciu,
da necesidade de pechar as saídas,
etc. Esquecen que a universidade
en cuestión conta con 25 mil
alumnos matriculados e que non
ten portas, senón ducias ou quizais
centos de accesos libres e case imposíbeis de selar como non seña
através dunha especie de estado de

sitio, algo que non parece lóxico
implementar por un asasinato ou
dous (os que se produciron inicialmente) e que nin sequera está en
mans da policía o levar a cabo, dados os seus limitados medios.
Estamos aquí ante o mito da
seguridade. Ante o desexo social e
a promesa dos gobernantes da se-

Loek Boonekamp, director
Crónicas do mundo
de mercados e comercio
agrícola da OCDE, tentaba
arrefriar hai poucos días o
acendido entusiasmo dos
profetas do milagre do etanol, con estas palabras: “O
fomento excesivo do etanol pode xerar distorsións
moi fortes nos mercados
agrícolas e nas políticas
enerxéticas... Para poder
LAUDELINO PELLITERO
cubrir o 10% do mercado
mundial que hoxe ocupan
os combustíbeis fósiles precisaríase o 30% do ción dunha parte da humanidade, que maiorcultivo total de cereais, oleaxinosas e azucres mente tiña poucos recursos e menos posibilidades de variar a dieta alimenticia. Con predos EE UU, Canadá, a UE e o Brasil.”
O primeiro país de América Latina en pa- zos tan atractivos para os mercados mundiais
decer as tensións dos mercados mundiais do do gran é posíbel que no 2007 a superficie
millo foi México. Entre xaneiro do 2006 e o que se decida a sementar deste cereal au2007, o prezo do millo medrara máis dun menten de súpeto nun 15%.
100%. Con fariña deste cereal se elaboran diversos produtos tan elementais como a tortilla,
que serve de base para múltiplas combinacións
aposta dos EE UU pola
gastronómicas coas que sobreviven millóns de
persoas por debaixo do limiar do pobreza. A
creación
de 33 novas
aguda crise alimentaria desembocou na megamarcha do 31 de xaneiro en México DF, que tifábricas de etanol no 2007
ña como pretexto o desbocado prezo da tortilla.
agoiran petróleo a prezo alto
No forte aumento dos prezos do millo
non só incide a decisión norteamericana de
no futuro”
derivar unha parte da produción do cereal para a fabricación de etanol, tamén están presentes outras razóns cualitativamente importantes como a crecente demanda chinesa, a
falta de previsión da goberno do PAN para
abastecer a demanda local e non depender
dos volátiles mercados do gran internacional
Cómpre ter en conta que unha mesma
e mesmo os cambios climáticos que provocaron a mingua nas colleitas de determinados decisión de producir biocombustíbeis pode
ter niveis de redibilidade diferentes, e mesceleiros internacionais tradicionais.
Mais non se pode negar a importancia mo repercusións contrapostas en función
crecente da fabricación de combustíbeis a da superficie do país, da idoneidade do clipartir de cultivos antes dedicados á alimenta- ma, do tipo de cultivo, dos hábitos alimen-

ticios e das políticas endóxenas.
Se a materia prima é a
cana de azucre, pódese
conseguir oito veces máis
enerxía que a consumida
durante o cultivo e a decisión podería concorrer no
mercado enerxético cun
prezo do barril de petróleo
entre os 30 e 35 dólares.
Co millo, cómpre que o
valor se sitúe arriba dos 65
dólares para ter marxe de
lucro. Facelo con aceite de coco elevaría o
limiar de rendibilidade até os 75 dólares.
A aposta dos EE UU pola creación de 33
novas fábricas no 2007, ou chegar aos 130
mil millóns de litros, triplicando a produción
actual, fundamentalmente a base de millo,
agoiran petróleo a prezo alto no futuro.
Mentres o Brasil, que lidera a clasificación mundial e alimenta con etanol o 40 por
cento dos combustíbeis que levan os seu coches, conseguindo ao tempo a autosuficiencia enerxética e o aumento nas rendas rurais,
pola contra os grandes produtores agrícolas
da Arxentina que viven o boom do efecto etanol coa mesma paixón nacional coa que o
mundo se mergullou na burbulla tecnolóxica
da internet, medra espectacularmente sen
conseguir reducir a fenda entre os máis ricos
e os máis pobres.
Pero nin sequera o Brasil está libre das
deslocalizacións dos agribusiness: “En Paraguai mercamos terras ao prezo que custa o
seu aluguer en Brasil”, asegura Blas Zapag,
dono de Copetrol, unha das firmas que domina o mercado que espera crear en dous anos
uns 2.000 empregos.
O debate dos biocombustíbeis está aberto
e suxeito ás mesmas volatilidades que o resto da economía mundial na que priman os
movementos financeiros especulativos.♦

Estratexias
biocombustíbeis II

‘A

guridade absoluta. Nas sociedades
modernas o medo actúa como coaccionante do natural desexo humano de liberdade, pero tamén os
gobernos se sinten obrigados a
prometer o crime cero a fin de evitar a postulación doutros cidadáns
con alternativas políticas diferentes á súa. O que, indubidabelmente, sucede é que o crime cero (ou
a aproximación a tal) é unha utopía, como estes días entre nós a
desaparición dos accidentes de
tráfico. Son fallos inherentes ao
sistema (sobre todo no caso dos
EEUU) e tamén, por suposto, á
propia actividade humana. A sociedade baseada na mensaxe central do Mundo feliz vese periodicamente desbaratada por un tolo
como o de Virxinia. É nese intre
cando xorde a necesidade de botarlle a culpa á escaseza de policía. O que sucede é que despois
do 11-M, xa houbo que contratar a
moitos gardas para os aeroportos.
O control absoluto é caro, incómodo ante o permanente fluxo
de mercadorías e persoas propio
do capitalismo e, ademais, imposíbel de realizar. Pero, isto último
non se di ou só se apunta nas columnas laterais de certos diarios.
E a roda seguirá xirando, até que
nos cheguen noticias dos novos
asasinatos en serie, cometidos por
soldados desquiciados despois de
varios meses de ronda polas avenidas de Bagdad.♦
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Nin a política europea nin a global preocupan na campaña

Máis da metade dos franceses
pensa que os seus fillos vivirán peor
FRANCK MEYER / PARÍS
O Presidente Jacques Chirac
fai mutis. O Primeiro Ministro
Dominique de Villepin e o goberno francés por completo
andan desaparecidos. A xente
e os medios só falan dos que
non son nada aínda –senón
candidatos á Presidencia da
República Francesa. A primeira volta das eleccións terá lugar este domingo 22 de abril.
Os doce candidatos superaron,
no momento de seren admitidos
no mes de marzo oficialmente ao
sufraxio, só a primeira das probas: conseguir 500 sinaturas dos
máis de 30.000 cargos electos de
Francia: deputados nacionais e
rexionais, alcaldes, conselleiros
municipais etc. Só dous deles pasarán á segunda volta. E a cuestión segue sendo: de quen se tratará? Haberá sorpresa como xa
parece ser costume no hexágono? Nas últimas ocasións houbo
sempre algún resultado imprevisto, como no referéndum sobre
a Constitución europea, ou unha
alternancia entre esquerda e dereita. Hai quen di que esta dinámica vén da impermeabilidade
do sistema político francés, que
o mantén lonxe da poboación, e
que esta, en consecuencia, se
sinte na obriga de dar o toque de
alarma vingándose nas eleccións, facendo folgas ou manifestándose nas rúas. Unha das eivas, quizais, desta V República.
As preocupacións dos franceses son obvias: o paro, as deslocalizacións empresariais, os
despidos, a situación da mocidade nos arrabaldos, o poder aqui-

Segolene Royal e, á dereita, Nicolas Sarkozy.

sitivo, a dificultade de atopar vivendas asequíbeis, a débeda pública. Se ben o 66% da xente cre
vivir mellor que os seus pais,
máis da metade da poboación
pensa tamén que os seus fillos
vivirán peor que eles mesmos.
Claro está que os candidatos
–con especial vehemencia os
“pequenos”– fan referencia a estes temas nos seus discursos e os
principais medios audiovisuais
préstanlles un espazo igual a todos. Mais o espectáculo desta fase final da campaña desenvólvese noutros campos. As omnipresentes sondaxes non indican nin-

gún movemento considerábel e
como non hai ningunha grande
nova, os medios tenden a reproducilas. Un exemplo foi a información efémera de que o servizo
secreto francés se negaba a facer
público un estudo que predicía a
eliminación de Royal xa na primeira volta –un desastre para o
Partido Socialista–, saíndo Sarkozy xunto a Le Pen.
Frases polémicas,
alianzas perigosas
Ás veces son tamén os candidatos ou políticos dos diferentes

partidos os que producen as novas. Por exemplo o xa ancián
Michel Rocard, Primeiro Ministro baixo Mitterand entre
1988 e 1991, que recomendou
unha alianza Royal-Bayrou antes da primeira volta (Royal rexeitou a proposta directamente,
Bayrou despois duns días). Ou
Sarkozy que, na liña das afirmacións próximas á necidade
porén ben calculadas que solta
de cando en vez, declarou no
Philosophie Magazine que “se
nace pedófilo”, o cal provocou
o escándalo dos outros candidatos máis tamén de científicos

especialistas, sen que Sarko retirase claramente as súas palabras. Ou Azouz Begag, de ascendencia alxeriana e até hai
poucas semanas Ministro delegado para a igualdade de oportunidades, que advertiu publicamente da “perigosidade” do
que fora compañeiro seu de gabinete.
E talvez Begag, que na campaña apoia a Bayrou, teña razón
cos seus reproches pois o achegamento de Sarkozy ao electorado da extrema-dereita –baixo o
pretexto de “recuperalo”– resulta, se non abertamente preocupante, cando menos menos cínico. Quen viu a enerxía fulminante e imparábel do candidato do
UMP pode imaxinar o que pasaría se chegase a acadar a plenitude de poderes dos que dispón un
Presidente francés. Le Pen, por
outro lado, reaccionou aos achegamentos de Sarkozy coa agresividade verbal que o caracterizaba noutras campañas. Chamoulle
“pequena persoa” e “un dos xefes da chusma de politiquiños”,
empregando a palabra “racaille”,
insulto cos que o aludido se referira á mocidade dos suburbios en
2005. Ademais, o líder do Front
National vaticinou que Sarkozy
podería ser o Jospin do 2007,
quedando, coma este, eliminado
xa na primeira volta.
Chama a atención o pouco
que se fala de política estranxeira, da construción europea ou do
papel de Francia nun mundo
multipolar. Os que o fan case non
se oen neste teatro onde todos berran á vez. A fixación no propio
embigo é o que parece vender.♦

Aquí fóra
Cando Britania mandaba nos mares, que
viña sendo o mesmo que mandar no mundo, empregaba moito o que se chamaba
“diplomacia da canoneira”. A comparecencia dun deses navíos de guerra, pequeno e todo, impuña respecto, abría portos ao
comercio, e, por veces, a partir de certas
datas, interceptaba o tráfego de escravos.
A expresión pasou a simbolizar un abuso
do poder hexemónico que forma parte da
Lenda Negra que tamén ten Albión.
Ese valor simbólico veulles agora
que nin pintado aos negociadores da tensión entre a “comunidade internacional”
e Irán. Permitiulles escenificar un episodio irreal cun significado rechamante pero sen importancia ningunha na substancia do que está pasando na diplomacia
supersecreta desa tensión.
Que se está negociando freneticamente
entre bastidores con Irán non é un segredo
nin para o observador menos espelido do
mundo internacional. Nesa situación é imposíbel que o episodio dos tripulantes incursores, segundo parece, nas aguas territoriais iranianas se producise como se presenta. A pouca distancia da fragata Cornwall, da que foi destacado o bote incursor,
o armamento dos tripulantes, a comunicación que tiña que ser perfecta entre a fragata e o bote, o coidado das operacións en
momentos tan delicados para evitar o que
sería tradicionalmente un “casus belli”, to-

Teatro no Golfo
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO
do iso fai inverosímil a falta de resistencia por canoneiras. Imaxinemos que se lles
dos capturados. Ninguén pergunta cales quere dar ese respiro, esa válvula de escaeran as “rules of engagement”, as instru- pe de sentimentos moi fortes, e que darlles
cións que levaban para un caso así, nin- ese gusto é un luxo que se pode permitir a
guén parece que lle teparte contraria. O que
ña preguntado nada ao
fai falta é ter quen ess autoridades
comandante da fragata
tea disposto a pasar
nin temos unha descripolo ridículo da situairanianas
teñen
grande
ción do sucedido por
ción. E ninguén meboca dese oficial.
llor que unha potencia
interese
en
mostrarlles
Nesas condicións,
leal á hexemónica, e, a
hai que pensar que, aos seus cidadáns que o maiores, hexémonica
como sucede tantas
noutro tempo e arroveces na diplomacia, país é algúen no mundo, deada de valores simvella ou moderna, o
bólicos provenientes
que pasa non é o que que xa non estamos nos dun pasado imperial.
pasa. As autoridades tempos de intimidación
Empézase a sosiranianas, como as de
peitar que Tony Blair
por canoneiras”
todos ou cuase todos
lle fixo ese favor a
os países que non esGeorge Bush. Se así
tán na órbita hexemófose, o prezo é alto.
nica e cuestionan o status quo, teñen gran- Percíbese, todo o discreto que se queira,
de interese en mostrarlles aos seus cida- o malestar da mariña da Súa Maxestade.
dáns que o país é algúen no mundo, que xa O asunto irá desaparecendo da actualidanon estamos nos tempos de intimidación de e Blair estase indo de Downing Stre-
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et, pero hai cousas que non se esquecen
nin se perdoan doadamente.
Para rematar e como demostración de
que, houbese ou non complicidade nunha
farsa, houbo clara incompetencia no goberno, nada menos que o ministro da Defensa, Des Brown, autorizou, nunha medida sen precedentes, que os cativos liberados, lle vendesen á prensa as suas “experiencias”. Nun goberno como o de
Blair, que presumiu de ter á man os servizos dos millores especialistas en Relacións Públicas, mestres supremos da arte
de espallar noticias con “efecto”, é inconcibíbel que se fixese tal cousa. O encirramento dos medios militares e a carraxe, contida con dignidade pero claramente expresada, dos familiares de militares mortos neses mesmos días, fixeron
que houbese que rectificar e revogar a autorización, e o propio Blair tivo que comparecer nos medios para desculparse.
Todo isto mostra que, nesta fin de
festa blairista, a opinión británica non está para chanzas. O cansanzo da política
virtual vaise espallando. Mágoa que a
clase política, aqueixada toda ela dos
mesmos vicios, non estea ofrecendo opcións más sólidas e honradas.♦
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA é membro
do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

O Celta entrégase á fe para quedar en primeira
foi un penoso exercicio de fútbol
directo sen salsa. A iso xogou o
Deportivo, cunha mentalidade de
cortacéspede que noutros momentos lle deu puntos pero que
non serve de nada se o rival si pon
paixón e sobre todo suor no que
ten, neste caso, entre os pés.
A lupa sobre o papel

O Celta gañou o duelo contra o Deportivo porque a semana anterior
ao partido o equipo viviu coma unDous equipos enfrontados con ha lupa que recibe todos os raios do
moi diferentes necesidades. Velaí sol e os concentra nun só obxectiunha das causas de que o duelo vo: a vitoria. A derrota en Huelva
Celta-Deportivo non gustase nada cun fútbol paupérrimo serviu para
na Coruña e, en troques, fixese fe- tocar fondo, o equipo viuse superalices os celtistas. Na Coruña, a do pola adversidade e por fin refletempada ten xa menos interese ca xou a súa incompetencia na clasifiun discurso de Emilio Pérez Touri- cación caendo ao descenso. Desño porque o equipo está practica- pois, a destitución do adestrador
mente salvado e estas xornadas Fernando Vázquez e a contratación
son simplemente de recheo. Nin a para o posto de Hristo Stoichkov
paixón típico do choque contra o foi coma unha catarse, un banquete
Celta puido tiralos do sopor (a ex- caníbal do que se considerou inimipedición dos Riazor Blues foi a go durante as últimas tres tempadas
máis pequena dos últimos tempos e o recibimento dunha nova figura,
tomada pola xente
e no resto de Balamáis como tótem
ídos apenas houbo
máxico de efectos
afeccionados coCelta gañou
beneficiosos que
ruñeses. Esa falta
como profesional
de expectación foi
sen
cambiar
destinado a prepaatinada tendo en
rar un equipo para
conta o espectácu- excesivamente
a vitoria.
lo dado polo conA inxección de
xunto branquiazul. un discurso que a
moral que produce
A clave do
Deportivo actual piques estivo de dar calquera cambio
combinouse maé unha solidez de- bos resultados en
xistralmente coa
fensiva abrumadora
(Fabricio anteriores encontros. tensión do duelo
contra o rival e toColoccini, Jorge
da esa forza briAndrade, Alberto
llou en Balaídos,
Lopo e Joan Capdevila son internacionais) e un especialmente nunha bancada que
esquema tan puído tacticamente nesta clase de choques ten un comque dá moito máis do que pode- promiso especial, nada semellante
ría semellar se analizamos o tra- ao silencio teatral doutras tardes.
O Celta gañou sen cambiar
ballo individual dos seus xogadores de ataque. Ese “colectivismo” excesivamente un discurso futbocobra máis relevancia se temos lístico que a piques estivo de dar
en conta que o Dépor xogou en bos resultados en anteriores enVigo cun dianteiro de apenas 18 contros, caso do do Athletic ou o
anos que só leva un gol na liga e do Madrid. Por vontade, por doque futbolistas como Riki ou minio do balón e do campo e por
Juan Rodríguez (habituais duran- cantidade de ocasións, o Celta
te todo o campionato) apenas te- mereceu gañar, pero igual o meñen maior importancia ca outros recera neses dous outros partidos,
menos utilizados, caso de Iago recentes na retina, ou cando o
Barça xogou en Vigo, por exemIglesias ou Aldo Duscher.
En Balaídos, o Deportivo en- plo, ao principio da tempada.
O que si cambiou Stoichkov
sinou a medias parte da súa fortaleza na retagarda pero esquivou foi o comando técnico durante o
mostrar ningún perigo na liña xogo. Á parte de manter dous
ofensiva. As poucas ocasións das atacantes alertas no medio do
que dispuxo logrounas a balón campo cando o Celta sufría saparado (é lóxico que Caparrós en- ques de recanto e dispoñer dun
saie até a saciedade a estratexia segundo punta (aínda que o noren faltas e saques de curruncho mal era que fose Fernando Baiaporque falta imaxinación nos seus no quen se beneficiase desta tácxogadores) e sería esaxerado pen- tica, foi Nené primeiro e logo
sar en que mereceron sequera un Habib Bamogo quen estivo máis
empate. É máis, a súa ameaza so- liberado, algo que non se entenbre o Celta tivo a ver máis co te- de), o que define o novo Celta é a
rríbel medo que ten o equipo e a asunción de riscos. Xa o Celta de
afección a que lle remonten van- Vázquez xogaba con lume portaxes (como tantas veces pasou que o plantel carece de atacantes
nesta tempada) que polos merece- que defendan, pero con Stoichkov os repregamentos teñen moimentos reais dos visitantes.
Por vez primeira en anos, o ta menos importancia e, sobre toDeportivo non xogou con tensión do, a idea do búlgaro non pasa
no principal duelo do fútbol gale- por administrar a vantaxe senón
go e é lóxico que a prensa coru- tentar ampliala a todo custo.
Este modelo estratéxico se cañesa lle tire méritos ao triunfo
céltico e considere que o encontro dra é o único posíbel para un equi-

PA C O VILABARR O S

CÉSAR LORENZO GIL
O Celta gañou o duelo contra
o Deportivo (1-0) con semellantes armas coas que non
puido con Athletic ou Madrid,
entre outros rivais recentes en
Balaídos. Contodo, Hristo
Stoichkov mudou algunhas
cousas no equipo. Joaquín Caparrós, técnico deportivista,
segue a mostrar o seu talento
ao manter sen preocupacións un
conxunto con claras carencias.

O

PA C O VILABARR O S
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O Deportivo mostrou en Vigo un nivel moi baixo de xogo

Arriba, Gustavo López centra á área durante a primeira parte. Abaixo, Aouate despexa diante da presión de Fernando Baiano.

po que necesita conseguir o maior
número de puntos en tempo récord, sen posibilidade de decidir
qué sistema é o que mellor se acomoda á súa idiosincrasia. Mais está claro que deberá mostrar a súa
eficacia contra rivais que si veñan
a Vigo a xogar a vida, caso do Mallorca ou o Levante.
Outro significativo cambio estivo no papel do técnico na mitoloxía do propio celtismo. Fernando Vázquez era un profesor, un
estudoso moitas veces incomprendido e que non se deixaba
arrastrar polo populismo, unha especie de presidente de República
máis pendente dos números que
das palabras. Stoichkov é un xeneral, un soldado do que todos saben os cantares das súas xestas deportivas, un líder que chama á
arenga, ao berro, ao máis primario
que hai no espectáculo futbolístico. Se ese perfil é explotado até o
límite polo propio club aí temos
un novo modelo de dirección técnica, baseada no culto á personalidade e nesa concepción tan galega
de pensar que sempre os de fóra
nos van tirar da fochanca.♦

G O N Z AL O

Álvarez-Ossorio.

John Rutherford,
Premio Trasalba

Milladoiro
regresa a Ortigueira

Antón Reixa
Pedigree 07

Álvarez-Ossorio e
Pernas premios Max

O profesor, tradutor e escritor británico
John Ruterforf foi galardoado co Premio Trasalba 2007. Autor en 2004 da
novela As frechas de ouro John Rutherford foi fundador da Asociación Internacional de Estudos Galegos e preside na
actualidade o Centro de Estudos Galegos da Universidade de Oxford. A Fundación Ramón Otero Pedrayo, organizadora do premio, recoñécelle así o traballo polo coñecemento e difusión do
galego e da nosa literatura no mundo.
O galardón entregarase o 24 de xuño.♦

Despois de sete anos sen pisar o escenario do Festival de Ortigueira, Milladoiro
regresa ás táboas da cita folk máis importante do país cos temas do seu último
traballo Unha estrela por guía, co que
homenaxean o poeta Manuel María. O
concerto terá lugar no escenario da Alameda o domingo 8 de xullo. Con eles
pecharanse tres días de actividades. Os
compoñentes que integran a banda na
actualidade actuaron no primeira edición do festival como membros doutros
grupos. Meses despois nacía Milladoiro.♦

Antón Reixa recibirá este ano o premio
de honra que outorga o Festival de Cans,
o Pedigree’07. O certame, que se celebra
do 24 ao 26 de maio en Cans (O Porriño), quere recoñecer así “a traxectoria no
eido audiovisual dun dos creadores máis
activos e polifacéticos da cultura galega
dos últimos trinta anos”. A Asociación
Arela, organizadora do festival, entregará o premio o venres 25 de maio. Reixa toma así o relevo de Luís Tosar, Celso Bugallo e Mabel Rivera, que obtiveron o galardón en edicións pasadas.♦

Carlos Álvarez-Ossorio e Gustavo Pernas Cora foron os gañadores do premio
Max no apartado de mellor autor teatral
en galego por A casa do pai e Final de
película, respectivamente. Esta é a primeira vez na historia dos premios organizados pola SGAE que dous dramaturgos
comparten galardón. O drama de Álvarez-Ossorio relata unha historia de morte
nunha aldea galega. En Final de película, Pernas fai coincidir seis personaxes
na butaca dun cine para argallar unha
historia que comeza cando se vai a luz.♦
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Engracia Vidal

Anos de
Encrucillada
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PARA CANDO UNHA HISTORIA DA REPRESIÓN CULTURAL NO FRANQUISMO?
Pese ao esforzo dos últimos vinte e cinco anos, Galiza aínda está falta de textos de referencia en varios campos. Un
deles é o da censura lingüística e a represión cultural padecida durante o franquismo. Ben é certo que o réxime coidou
de non deixar demasiadas probas impresas e expresas sobre
esta marxinación/prohibición, pero grazas ao material memorialístico e epistolar, grazas á apertura progresiva de arquivos e cunha pescuda da prensa da época, entre outros

medios, non hai dúbida de que sería posíbel unha correcta
avaliación do período. Outros territorios, como Cataluña,
contan desde hai anos con textos bastante completos neste
sentido, caso da obra de Ferrer i Gironès La persecució política de la llengua catalana ou da de Josep Benet L’intent
franquista de genocidi cultural contra Catalunya. A semente botada durante o pasado ano da memoria ben podería
servir de alicerce dun traballo de investigación deste tipo.♦
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Cultur-Gal, trinque para a industria cultural
Celébrase en Pontevedra do 10 ao 13 de maio
XAN CARBALLA
O Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá na segunda
semana de maio máis de 80 postos coas novedades e os
fondos da industria cultural galega. Collendo o relevo
dos primeiros salóns do libro, desta volta o espectro amplíase e salfírese tamén cun programa de actuacións e actos
paralelos que fagan atractivo o turismo cultural interno.
A Asociación Galega de Editores transformou os seus salóns
do libro, que rotaban por varias
cidades, nun evento único que,
para evitar confundirse co Salón
do Libro Infantil e Xuvenil, que
tamén se celebra en Pontevedra,
inaugura a súa primeira edición
baixo o título xenérico de Cul-

Que grandes cambios atopa
desde os seus comezos a hoxe
no mundo do libro?
Empecei como libreiro e de
certo modo con vencello singular
ao libro galego. As librerías hoxe
pasan o momento máis delicado
e a ameaza da gratuidade do libro
de texto, tal como se realizou,
aféctalles moito, porque economicamente non poden resistir a
presión das grandes superficies
que poden aplicar descontos. Os
produtos de máis rotación nas librarías son o libro escolar e o infantil e xuvenil, e a Lei do Libro
estatal que se está a discutir nas
Cortes parece que vai camiño de
impor o prezo fixo, pero non para o libro de texto. Daquela a libraría pequena e mediana vai sofrir moito. Aquel romanticismo
que coñecín naqueles primeiros
anos de profesión facía que a presenza do libro galego nos escaparates e nas mesas de novedades
tivese unha singularidade, hoxe
todo se estandarizou e xa non recebe un tratamento singular, acariñado e moitas veces en librarías
grandes miras para as estanterías
e os libros galegos son invisíbeis.
Os antigos salóns do libro e a feira que agora inauguramos teñen
por obxectivo poñer o libro galego á vista, porque entre o cúmulo de máis de 70.000 novidades
anuais o libro galego acaba perdido e a rotación actual de todos
os libros é de estar, como moito,
tres meses nas librarías. Tirando
moi poucas librarías, o libro de
fondo apenas existe.
Tampouco o libro galego?
O libro galego que se coida
é o recomendado e iso é moi
dañino porque o resto non está
nos escaparates. E tampouco
está ben colocado ou ás veces
vai para a “sección do galego”
aínda que tematicamente poda
estar noutro lugar. As cousas
mudaron moito en tres décadas
porque hai máis edición galega, pero coido que antes era
tratado con máis agarimo.
E os lectores?
Tamén mudaron porque cando nós en Xerais empezamos co
libro de texto era porque íamos
directamente ao profesor de galego que tiña un alto grado de compromiso e de militancia coa lin-

tur-Gal. A diferenza non é só
esa, porque este novo trinque
para a cultura galega amplía o
seu espectro ao audiovisual, á
música, á internet,… en definitiva á diversidade de manifestacións da industria cultural.
Roberto Pérez Pardo é o director do evento e comenta que

Cultur-gal “non é unha feira
profesional, pero tamén serve
para o intercambio. É un espazo aberto ao público, con lugar
de venda, a semellanza doutros
eventos desta índole, como o
salón do libro e o disco de Durango, onde a cultura basca ten
desde hai catro décadas un trinque anual polo que pasan decenas de miles de persoas”.
Ademais de expositores,
haberá proxeccións de películas, documentais, unha ludoteca
permanente e actuacións de
música e teatro. Entre o 10 e 13
de maio celebrarase por primei-

ra vez pero con vocación de
instalarse como “cita anual de
todo o que se fai e o que existe.
Porque a industria pode ser cativa e faltarlle moito, pero a
creatividade que está habendo é
moi importante mesmo para a
dimensión relativa do país”.
Cultur-gal é unha feira pensada basicamente para o mercado interno, diferente doutras feiras nas que se procura convidar
a axentes de fóra, “buscamos rachar con certa invisibilidade do
imenso catálogo cultural galego
que sorprendentemente non ten
a representación que debía”.

Roberto Pérez Pardo

‘Todos os países defenden a súa lingua’
O director de Cultur-gal, Roberto Pérez Pardo (Ourense, 1946) é unha persoa
adicada ao libro desde hai máis de 30 anos. Durante un tempo como libreiro
(Follas Novas, Ir Indo) e despois xa ligado a Xerais. Coñecedor do mercado
editorial desde varios pontos de vista fai unha radiografía do futuro do sector.

PA C O VILABARR O S

gua. Foi a época dos habilitados
porque outros disculpábanse dicindo que non tiñan coñecementos. Estaba todo por facer e foi un
momento de ilusión e grande impulso de creación. Hoxe o galego

nalgúns sitios impártese case como lingua estranxeira. Nas librarías pasa algo semellante.
Igual que en Cultur-gal misturarán varios soportes, como
fan algunhas grandes cadeas e

pequenas librarías, non debería
haber unha meirande oferta?
Abundan as pequenas librarías que misturan, para poder sobrevivir, a papelería e mesmo os
produtos de agasallo. O temor

O obxectivo é conseguir uns
80 expositores e a organización
vai por conta da Asociación Galega de Editores, con apoio de
Caixanova e a administración
pública. A idea de futuro é que se
faga cargo dela unha fundación
que agrupe a todos os gremios e
organizacións profesionais que
traballan na industria cultural,
institucións e empresas privadas,
“para non ter un exceso de dependencia”. Pontevedra parece
ter todas as posibilidades de se
converter en sede permanente de
Cultur-gal, “porque a xenerosidade que teñen con nós é total”.♦

aos novos soportes e hábitos de
consumo cultural quizais non tivo reflexo decidido nas librarías,
e habería que reestruturalas. Hoxe o tempo adicado á lectura non
usa só o libro como soporte e hai
máis variedade. Por iso a cultura
galega ten que estar presente en
todas as novidades. Antes ter unha biblioteca grande era un carimbo de distinción hoxe xa lle
pode parecer que ter unha boa
colección de discos e películas
tamén é parte da cultura que xuntamos e daquela o comercio do
libro ten que diversificarse.
E desde a experiencia editorial cal é o seu balance?
Basicamente que pasaron de
ter unha case exclusiva dedicación literaria a diversificarse e
ser máis xeralistas. Coido que é
un indicativo de saúde porque
xa non somos un sistema centrado só na novela ou na poesía.
Ademais xa temos, con normalidade, autores que son traducidos
fóra e acadan recoñecemento.
Tamén é unha novedade que haxa editoriais especializadas, sexa en arte ou en traducións.
A demografía do país é
suficiente para soster unha
industria editorial?
Coido que si, e son xa moitas as persoas que traballan no
sector. A AGE ten corenta e dúas editoriais asociadas e a consideración de que é un sector
industrial, como se contempla
na nova lexislación galega, debe axudar a estabilizalo.
A pervivencia cultural, e o
idioma com eixo central, é
unha das bases polas que se
reclamou a autonomía. A excepción cultural non debe ser
un instrumento de avance?
Insistimos nela como se fose unha reclamación exclusiva
nosa, pero todos os países dun
ou doutro xeito, teñen mecanismos para apoiar as súas culturas e a lingua propia. No audiovisual parece admitido tacitamente, porque se sabe que
sen apoio público sería un estaribel que se viría abaixo. E é un
apoio necesario porque a identidade non se debe deixar ao
darwinismo do mercado, porque é o imaxinario propio o
que nos dá o carácter de país.♦

Nº 1.264
Do 19 ao 25 de abril do 2007
Ano XXX

Da realidade á
representación
VÍTOR VAQUEIRO

H

ai tres décadas, Gay
Tuchman publicaba en
Nova Iorque un libro
cuxos contidos atinxían a
aspectos tais como a noticia, a
súa produción e as relacións
que estabelece coa realidade.
O título, traducido poucos
anos máis tarde por unha editorial catalana, era significativo: Making News: A Study in
the Construction of Reality.
Como resulta doado adiviñar
á vista do mesmo, os
presupostos que a autora
defendía eran que a realidade
plasmada através da noticia
posúe un grau elevado de
construción política que, en
xeral, axe como elemento
lexitimador do sistema; que as
actividades exercidas polos
profisionais da información
están dirixidas ao mantemento
do statu quo e que, en xeral, o
que, de maneira pretensamente inxénua, semellan hábitos
mentais vencellados ao oficio
non son máis que unha ideoloxía en acción.
Apenas hai dez días tiven a
oportunidade de comprobar a
fracción de verdade que se
acha no traballo de Tuchman.
Con motivo das procisións, actos litúrxicos e outras manifestacións católicas que tanto
desasosegan o meu prácido
sentimento, observei, abraiado,
como a imprensa viguesa se
precipitaba na magnificación
das devanditas celebracións, ás
que adicaba páxinas e páxinas
de textos anodinos e imaxes
previsíbeis que non teñen outra
función que manifestar unha
ideoloxía en acción. Digo isto
porque a cidade, do meu ponto
de vista, posúe unha ben
minguada vocación
semanasantina, como o proba o
feito de, durante anos, non se
celebraren procisións por
ausencia de militancia “ad hoc”
que puidera levar os fermosos
pasos que con tanto agarimo
traballaran mestres talladores.
O domingo, un xornal da
cidade despregaba unha potente artillaría de texto e unha decena de fotografías dirixida aos
eventos sacros. Falábase de fe,
de milleiros de devotos, en fin,
a repanocha. Todo iso adubado
con fotografías, en preto e
branco e cor, realizadas con
ópticas coidadosamente seleccionadas, nas que
sobranceaban as focais longas
para captar planos estreitos, de
pormenor, para así non
observar a desolación do
conxunto, agás nalgunha foto
do Vía Crucis á Guía.
Pois, con efeito, o conxunto era desolador. Se lermos
con atención a letra miúda,
vemos que todas as procisións
do Venres Santo, día chave,
non atinxiron, xuntas, ás 2500
persoas. A min tocoume ver a
do Santo Enterro. Contei o
número de manifestantes: 318.
O mesmo xornal fornecía o
dado para a da mañá: menos
de 300. Acho, por tanto, que
2500 é un número inchado.♦

Publícanse os tomos III e IV
da obra xornalística de Carlos Casares
O proxecto consta de trece volumes
A.N.T.
A obra xornalística de Carlos
Casares (Ourense 1941-Vigo
2002), tirada á luz maioritariamente en La Voz de Galicia, na
súa sección Á marxe, comezou
a ser publicada o ano pasado
pola editorial que el mesmo dirixiu, Galaxia, dentro da biblioteca que leva o seu nome. O novelista comezara a escribir a
súa célebre columna, sen periodicidade determinada, en 1992,
pero axiña se afixo ao ritmo
diario. Alá onde se atopase,
moitas veces de viaxe, o autor
non deixaba de enviar a súa colaboración ao xornal, até un día
de marzo do ano 2002 no que o
diario deixou a sección en branco, como forma de homenaxe a
quen viña de finar a noite anterior no hospital vigués do Meixoeiro, despois de terlle fallado
sen remedio o corazón.
Cada ano de colaboracións
dá pe a un volume. O ano pasado Galaxia editou os tomos correspondentes ao 1992 e 1993.
Este ano sairon á luz os dous
volumes seguintes. A este ritmo, de dous libros por ano, a
editorial completará os trece
volumes de obra xornalística.
O último deles recollerá tamén
traballos publicados con anterioridade noutros medios.
Humanidade e humor
Estilisticamente, a obra xornalística de Casares ten unha clara
vocación literaria, na que sa-

A . N .T.

lienta a súa preferencia polos
detalles miúdos, que contodo
permítenlle compoñer unha crónica xeral do seu tempo. A outra
característica sobranceira destes
artigos é o seu carácter moralizador. O autor de Ilustrísima remata moitas veces cunha moralexa, adscribíndose case sempre
a unha esquerda escéptica, calmada pola vida, pero a pesar de
todo atentísima ao devir cotián.
Fronte á columna clásica de
opinión doutros colaboradores

de prensa, Casares móstrase
sempre como o escritor que é
–con Ferrín, o mellor narrador
da segunda metade do século
XX galego–, con toda a sinxeleza que lle permite o oficio e o
interese humano que trae canda
ela a boa obra literaria. Coma
sen querer, Casares eleva a
anécdota a categoría e reparte
tantas flores como irónicos e
intencionados aguillóns.
O interese que desde as súas
primeiras narracións mostrara

polo que de sorprendente e tamén humorístico ofrece a vida
real ten aquí un dos seus máis
visíbeis reflexos. Utiliza iso
porque lle gusta (non en balde
tiña sona de gran contador de
historias) pero tamén porque sabe que é o mellor engado para
atraer lectores. A literatura, arte
do concreto, acostuma fuxir da
abstración, igual que unha gran
parte do público. Por esa razón,
en gran medida, tiñan tanto éxito as súas columnas.♦
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Sobre a
masculinidade

En Lisboa
Xavier Franco percorre a cidade da man
de Tabucchi, Pessoa e Saramago
Título: Aínda.
Autor: Xavier Franco Alonso.
Edita: Sotelo Blanco.
Vitorino Pérrez Prieto.

Poesía
relixiosa
en galego
Título: Os ríos pasan cheos de Deus. Poesía

relixiosa en galego.
Autor: Vitorino Pérrez Prieto.
Edita: Toxosoutos.

Dende o respeto aos ideais e aos
sentimentos, sen ningún ánimo
de afondar na procura de azarosas esencias nin de iniciar reflexións teolóxicas rituais, repaso
Os ríos pasan cheos de Deus.
Poesía relixiosa en galego, de
Victorino Pérez Prieto, só coa
intención de abordar, máis alá
da efusión e o fervor, a secuencia formal, a tensión interior
duns poemas
mergullados Deste
na devoción denso e
ou o desacougo. A perfilar escasamente
envisas iner- depurado
cias, o rancio caudal de
aroma da ima- estampas
xe, a dubidosa devotas
intuición e o apenas
ton rutinario a pode un
miúdo esvaecen a figura e rescatar
o ritmo e ilus- un fermoso
tran a distan- soneto.
cia entre o son
e a emoción.
Deste denso e escasamente
depurado caudal de estampas
devotas, afectadas figuras e angustiadas imaxes, apenas pode
un rescatar un fermoso soneto
cheo de ritmo e de esperanza
do portugués Padre Baltasar
Estaço; a ansiedade e a soidade, a dor e a tristeza de Rosalía
de Castro, a meirande voz da
nosa poesía; o son espido e a
sensibilidade de Luís Pimentel;
a sensación do instante e a humana turbación de Álvaro Cunqueiro; a intuición fuxidía, a
mensaxe íntima de Xosé M.
Díaz Castro e o vago perfil persoal dalgún outro poema.
En fin, así, sentimentos profundos e vizosos afectos, diluídos na imprecisión e a rotina, fican en monocordes rumores ou
sonoras soflamas e a palabra devén inútil lamento ou louvanza
retórica, entumecido ritual: figuras e formas distantes e esquivas,
a miúdo asolagadas na efusión e
o verso pautado, a deambular polo poema como emotivos apuntes e esgotados esbozos.♦
XOSÉ MARÍA COSTA

Hai cidades máxicas, que te fascinan. Lisboa é unha delas, unha
desas cidades propicias para excitar a sensibilidade e a necesidade de escribir. Como o protagonista desta novela, Aínda, finalista do premio Lueiro Rei 2006
de novela curta, da que é narrador Xavier Franco (autor tamén
de Eventuais e Oitocentos).
En Aínda un escritor chega a
Lisboa, logo dun fracaso amoroso, e decide abrir un caderno de
campo contándonos a súa experiencia na capital. Esta fórmula
inicial abre expectativas, mais á
vez tamén as fecha, restrinxe o
discurso. É unha estratexia moi
arriscada.
Nin o escritor viaxeiro fai gala de dotes narrativas referenciábeis, nin o que vive ten potencial
abondo para interesar o lector
(salvas tres ocasións que comentaremos). De primeiras, Lisboa é
unha desas cidades enormemente suxestivas, posuidora de ambientes, colores, atmosferas...
cun potencial narrativo envexábel. Non é que en Aínda se esqueceran estes lugares, non, o
escritor protagonista pasea moito
por Lisboa e arredores, Belem,
Cascais, Alfama, Cemiterio de
Ajuda, Chiado, Campolide, Baixa, Santa Clara... na compaña
amigábel autorizada da sombra
de Antonio Tabucchi, Pessoa ou
Saramago... mais narrativamente
non vai máis alá dun turismo superficial, intrascendente, que
evita que Lisboa sexa o au- Estamos
téntico protagonista da no- ante un
vela. De todos proxecto
os espazos o narrativo
narrativamente seductor
mellor tratado é (novelar
a libraría Bu- a estadía
cholz. Polo de- nunha
mais hai moitos capítulos cidade
prescindíbeis fascinante
para a trama e como
nulos no seu Lisboa)
poder evoca- mais tamén
dor, na súa sen un
eficiencia na- propósito
rrativa.
A novela claro.
dificilmente
mantén a tensión, agás en tres
ocasións, que basicamente son
dúas: a aparición de Natalie,
coa historia de amor da sua nai,
e a de Laurindo que lle confiren ar fresco, danlle folgos ao
lector, unha esperanza que
pronto se esvae. Natalie está ai
durante uns capítulos, Laurindo dura menos. Tampouco é
que a excelencia narrativa nesas pasaxes sexa máis alta, pe-

dz ou o libro do esperma, de
Samuel Solleiro, é un conxunto de dez relatos que pretenden ir máis
alá da propia
narración e
construíren
un discurso
acerca da perda da masculinidade.
Imaxes e retratos que evocan
profundos conflitos de identidade e necesidades afectivas
extremas. Edita Xerais.♦

‘Lueiro Rei’

Xavier Franco Alonso.

ro representan unha pausa no
decorrer turístico desgastador.
Podería engadirse unha terceira
ocasión, co roubo do caderno
de campo e a chegada á trama
do traballador da editorial.
Mais acontece todo con moita
rapidez e a personaxe do traballador non deixa de ser un deus
ex machina na procura do clímax do remate (o cal condiciona a súa configuración que
chega a ser pouco críbel).
De todos xeitos, logo do
capítulo 33 vén un epílogo para devolvernos á verdadeira
atmosfera narrativa que foi caracterizando a lectura da novela, á realidade dun proxecto
narrativo seductor (novelar a

estadía nunha cidade fascinante) mais tamén sen un propósito claro.
O escritor-narrador desta
historia ten tamén moitas dificultades na creación de personaxes, nin sequera a súa propia
personaxe resulta rica e, claro
está, a paisaxe humana dos diferentes espazos polos que transita ten un tratamento uniforme e
pobre. Con estas perspectivas
sacar adiante unha novela resulta moi complexo, e unha novela
breve moito máis, porque require máis intensidade, como consecuencia do menor espazo para
o seu desenvolvemento.♦

Sotelo Blanco publica a novela
premiada e a finalista no
último Premio de Novela Curta ‘Lueiro Rei’ 2006.
Canícula, de
Mariña Pérez
Rei, é un
relato futurista sobre unha
Galiza que se
converteu, por
mor do cambio
climático, nun
arquipélago de
plataformas
flotantes no
mar. Aínda, de
Xavier Franco Alonso, foi finalista cunha historia
dunha viaxe persoal a Lisboa
na busca de inspiración para
un libro.♦

Compostela-NY

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. NEW YORK, NEW YORK.
Inma López Silva.
Galaxia.

1. BIOGRAFÍA DE Mª MARIÑO.
Xerardo AgraFoxo.
Galaxia.

Lucas é un mozo coruñés que
vive no Nova York posterior ao 11-S. Alí
traballa como
locutor de
fútbol.
Namorarase de
dúas coreanas ao
tempo que recorda a relación
inconclusa con
Laurita cando ambos eran
estudantes de Xornalismo en Santiago. Velaí o argumento d’O home inédito, de Carlos G. Meixide, publicado por A
Rotonda, que fora a primeira
novela publicada gratuitamente na internet na nosa lingua.♦

2. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

2. MARÍA MARIÑO. VIDA E
OBRA.
Carmen Blanco.
Xerais.

Pantasmas
de Auster

XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras

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

Manuel Veiga.
Galaxia.
5. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.

3. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.
X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.
4. ESTE CAMIÑO
QUE FIXEMOS XUNTOS.

Antía Cal.
Galaxia.
5. A LINGUA GALEGA NA CIDADE NO SÉCULO XX.
Gabriel Rei-Doval.
Xerais.

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

Paul Auster presenta a súa última novela, Viaxes no
Scriptorium, unha novela que
pescuda sobre
o propio universo do autor
estadounidense a través das
lembranzas
dun vello que
se encontra
nun cuarto
demasiado
sobrio, sen
recordos pero
cunha presada
de follas de papel e etiquetas.
Edita Galaxia.♦
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O Ollo Público
Nº 18. Marzo-xuño 2007. Prezo 3,5 euros.
Dirixe: Fernando Vilaboa.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Neste número inclúense
poemas de Arantxa Serantes.
É a propia Serantes a que critica as obras do pintor catalán
Juan Queralt Blanch. Tamén hai
críticas literarias, de
arte,
música,
arquitectura
e de cinema.
Javier Sádaba analiza
qué a
relixión.
Remata a narración de vida de
Leopoldo García Ortega. Gustavo Luca de Tena escribe sobre a relación de Galiza coas
migracións e Ana Mosquera
sobre Celanova.♦

Paraíso
Nº 1. Marzo 2007.
Edita: Instituto Galego das Artes Escénicas
e Musicais.

Esta nova publicación quere
servir para promover e
informar sobre a Rede Galega
de Teatros e Auditorios. Neste
primeiro número dáse conta
da traxectoria de 26 anos da
compañía
Sarabela.
A entrevista é co dramaturgo e
actor
Manuel
Lourenzo.
Aténdese á
estrea do
Centro
Coreográfico Galego (coa súa
xira ‘Vacuo’) e á creación da
Asociación de Magos
Profesionais. Ademais,
información completa sobre
todos os espectáculos que se
van estrear proximamente.♦

Eco
Nº 191. Abril 2007. Prezo 3,5 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez Pozo
entrevista a conselleira de Sanidade, María Xosé Rubio. Paulo
Vázquez entrevista a Xavier
Carro, deputado socialista no
Congreso de Madrid que se
opuxo á volta da construción
civil a Fene, e tamén a
Francisco
Rodríguez,
portavoz do
BNG no
parlamento
español, defendendo o
contrario.
Gonzalo Fernández
conversa con
Luís Huete, experto
internacional en xestión empresarial. Esther Garrido achégase
á situación económica da India
e entrevista a directora da Cátedra Unesco de Educación Ambiental e Desenvolvemento
Sostíbel da Uned, María Novo.
Miguel Anxo Fernán Vello entrevista a Luz Pozo.♦

Un bo paso adiante
Candido Pazó estrea A piragua,
unha obra sobre a violencia doméstica
Título: A piragua.
Autor: Cándido Pazó.
Dirección: Cándido Pazó.
Elenco: Xosé Manuel Olveira “Pico”, Susana Dans, Iolanda Muíños, Marcos Orsi, César Martínez “Goldi”, Ricardo de Barreiros,
Marián Bañobre.

O CDG inaugura con A piragua
un programa de “autores residentes”, unha magnífica idea que
pretende dar resposta á demanda
de espectáculos de autores galegos contemporáneos. Para comezar este novo
proxecto elixiuse a Candido Pazó
Pazó, unha es- elabora
colla que sen unha sabia
dúbida ten a ver crónica de
co éxito que
obtivo o seu costumes
García da tem- que se
porada pasada. converte
E Pazó, conse- nunha
cuentemente, mirada
decidiu dar un amplificadora
arriscadísimo sobre o
salto mortal para enfrontar o baleiro que
encargo –un subxace
salto que, afor- nas relacións
tunadamente, interpersoais
nos devolve o
teatro como
centro de debate social– construíndo un texto
sobre o tema, tan de actualidade,
da violencia de xénero. Duplamente arriscado: por unha banda,
polo difícil de enfrontarse ao
asunto sen caer nos lugares comúns a que nos ten afeito o discurso de tertulia radiofónica nin
no tremendismo da prensa sensacionalista (case toda, na actualidade); por outra, porque da oportunidade ao oportunismo non hai
máis que un levísimo paso. E hai
que dicir que Pazó consegue sortear con éxito ambos os dous perigos poñendo en escea unha función que supón, ao mesmo tempo, unha dupla emoción. Primeiro, como dicía antes, pola elegancia con que está tratado o tema,
liberándoo de maniqueísmos e de
apriorismos. E segundo, pola forma que adquire o espectáculo en
si: unha especie de homenaxe ao
teatro independente que semella
unha summa de todos os recursos
que o autor foi explorando no
transcorrer da súa xa delongada
carreira. Porque en A piragua,
Pazó traballa por acumulación,
engadindo sucesivos efectos nun
rodopío escénico cuxa unidade o
espectador vai enfiando a medida que avanza a trama.
A obra transcorre no edificio
onde vive Delio, un Xosé Manuel Olveira “Pico” que se expón
a peito descuberto interpretando
a un pobre tipo, garda de seguridade, cuxa monótona vida non é
a que el soñara (a de quen non?)
e casado con Rosa, ama de casa,
unha Susana Dans tan espléndida

que parece que se dedicou ao teatro só para interpretar este papel.
Ambos merecen o aplauso máis
grande. Os seus novos veciños
Guzmán e Lucía, constitúen unha extraña parella: el (Ricardo de
Barreiro), un mozo convencional
e máis ou menos triunfador; ela
(Iolanda Muíños), unha actriz
dunha pequena compañía independente que utiliza o baixo do
edificio –propiedade de Guzmán– para ensaiar. Ao fondo, a
piragua do título, propiedade tamén de Guzmán, que a garda na
praza de garaxe –para abraio de
Delio–, e que funciona máis ou
menos coma os célebres mcguffin de Hitchcock.
A presenza da compañía teatral, que monta unha función baseada na personalidade de Delio
e nos feitos que ocorreron –é dicir, os que van ocorrendo– permítelle a Pazó, xogar con distintos niveis e saltos temporais (o
pasado visto dende o futuro e o
futuro visto dende o pasado) e
diferentes modos de relato que
van dende os actores dirixíndose
directamente ao público (“falándolle á cámara” como se di agora) até unha divertídisima representación de commedia dell’arte
(a cargo de Avelino Fernández)

que reproduce o acontecido no
edificio. Quizais todo isto pareza
un pouco cerebral e por iso hai
que insistir en que todo esta enxurrada técnica que o autor e director nos bota enriba está posta
ao servizo da axilidade formal,
do gozo escénico, e en que Pazó
se nos amosa nesta obra como
un autor maduro que domina os
recursos da escritura teatral.
Porque a partir deses alicerces, por debaixo do enredo,
Pazó elabora unha sabia crónica
de costumes que se converte
nunha mirada amplificadora sobre o baleiro que subxace nas
relacións interpersoais. Un ollo
que lle dá prioridade á tenrura e
o agarimo cos que nos enfrontamos a ese claustrofóbico medo
á soidade que –seica avisa– a
pouco que nos descoidemos pode transformar a banalidade en
horror. E todo sen renunciar ao
humor que o fixo famoso nos
nosos escenarios. Nin a unha reviravolta final, case digna de
Mamet, que eleva e ilumina a
totalidade da obra e que logra
que saiamos do teatro alucinados e interrogándonos sobre o
que acabamos de ver.
Hai tamén desaxustes, especialmente de posta en escea: Io-

landa Muíños pasa a maior parte
da función sen ter nada que facer
coas mans e sen que ninguén tivese o piadoso detalle de lle poñer nelas aínda que fose o consabido charuto. E a escena na que
aparece a filla de Delio e Rosa
segue sendo demasiado debedora do peor do teatro independente, non pola actriz, Marián Bañobre, senón por indefinición do
ton, entre poético e onírico, que
se pretende. Pero, en fin, en descargo destas e dalgunhas outras
pexas que impiden redondear o
espectáculo (a propia acumulación xoga en determinados momentos en contra da obra), direi
que o vin o día da súa estrea: como todo o mundo sabe, o peor
día para xulgar unha función. E
que estou desexando velo outra
vez, cando vaia medrando e
axustando esas pequenas disonancias (se a inefábel programación teatral do país o permite).
Malia estes pequenos desaxustes este é un espectáculo de
visión obrigada. Un gran paso
adiante na carreira de Pazó e
unha excusa inmellorábel para
pasar unha estupenda velada de
teatro. Non a perdan.♦
MANUEL XESTOSO
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300 razóns para non ir ao cine
A fita sobre as Termópilas
insiste no erro de converter os fotogramas en viñetas de cómic
Título: 300.
Dirección: Zack Snyder.
Intérpretes: Gerard Butler, Lena Headey,

Dominic West, David Wenham, Rodrigo
Santoro, Andrew Tiernan, Vincent Regan.
Nacionalidade: EE UU, 2007. Épica.

Disque o porpio Zack Snyder
alucina cando lle fan lecturas interesadas deste 300 en clave de
alegoría política actual. Xa saben, que se Bush, que se Irak,
que se Oriente que se Occidente.
Non desconfío da súa boa fe, o
seu vai máis ben na liña de recrear un ampuloso videoxogo
hiperviolento. Calquera reclamación ideolóxica haberíalla
que facer a Frank Miller –sempre polémico, non sempre xenial– xa que o 300 cinematográfico é unha mera adaptación mimética do seu 300 literario (si, a
banda deseñada tamén é literatura) cun chisco máis de adubo
hollywoodiano por aquilo de facelo máis dixeríbel na billeteira.
Se a alguen lle hai que botar
algo en cara é ao proio Miller,
cada vez menos ambiguo e máis
abertamente reaccionario na liña do Oliver Stone de World
Trade Center. O seu 300 partía
inicialmente dunha reivindicación do Peplum como evasión
aventureira levada ao terreo do
xénero de superheroes. Unha
epopea de hoplitas espartanos,
directamente sacados da fita de
Rudolph Maté O león de Esparta, pasada polo tamiz do código
ético dos tipos eses en leotardos, no que tiña de exercicio estético, escintilante, de evasión
aventureira impecábel. Non estaba entre o mellor de Miller pero aguantaba o tipo e xustificou
unha boa presada de premios
tardíos para o autor de O regreso do cabaleiro escuro ou Ronin, que se ben axustaban as
contas coa historia viñan sendo
como esa leria de darlle o oscar
a Martin Scorsese por un remake en clave fotocopia como o
multipremiado Infiltrados. Con
todo, o problema viña da lectura política dun pouco probábel
Leonidas loitando pola liberdade, a democracia (esa si era boa)
e a torta de mazá. Algo así como
a antítese da verdadeira Esparta
onde o de liberdade era só para
a minoría de espartanos puros, o
da democracia era unha leria
ateniense e o da torta de mazá
unha “frivolité” digna da nouvelle cousine.
Evidentemente os espartanos non eran fascistas, como
Cristo non era comunista, pero
non menos certo é que a grande
inspiración histórica de todos os
fascismos foi o código ético e
político espartano: euxenese dura, entrega total do individuo ao
interese do Estado, elite racial
pura con todos os dereitos, et-

nias inferiores escravizadas, culto á violencia, desprezo pola razón e estética filo-gai (ben, no
caso dos espartanos algo máis ca
estética, que a soidade dos campos de batalla era moita e aínda
non se inventaran os bares de estrada). Evidentemente o Conan
de John Milius non era un filme
fascista pero iso non quita que
hoxe a estupenda fita protagonizada polo gobernador de California se convertese en filme de
culto entre os supremacistas
brancos estadounidenses. Do
mesmo xeito que as óperas de
Richard Wagner non son fascistas aínda que, parafraseando a
Woody Allen, escoitar unha
obertura súa e sentirse con ganas
de invadir Polonia é todo unha.
A ambigüidade política da
cultura popular de evasión moderna vén sendo terreo estercado
para as polémicas interesadas
dende os días dourados do xénero Pulp no que o propio 300
asenta as súas raíces. Polémica,
moitas veces falsa, da que non
estivo exento o mentado Conan
nin as veleidades criptofascistas
do seu creador Robert E. Howard ou do seu compañeiro de
revista H. P. Lovecraft. Dito todo isto, hai que inistir en que o

300 de Miller, máis aínda o de
Snyder, teñen moito máis de
versión de luxe do peplum sesenteiro que de adaptación para
as masas dos postulados spenglerianos de Samuel Huntington
e demais oráculos do choque de
civilizacións. Iso si, se queren
ler xenuínas memeces sobre a
lectura interesada de 300 non teñen máis ca consultar algún dos
moitos artigos laudatorios, boa
parte deles escritos antes de ver
a fita, do sector confesional da
crítica vía ZetaP. Por poñer un
exemplo, o ex tertuliano de José
Luis Garci Juan Manuel de Prada, cada día máis oculto na sombra de Ferdinand Celine, por
desgraza só no ético, chegaba a
ler no ABC o 300 en clave de
proceso de paz en Euskadi e a
opor a Leónidas con José Luis
Rodríguez Zapatero.
Pero deixemos xa polémicas
de salón que pouco teñen que
ver co feito cinematográfico en
si: Non vou insitir tampouco na
crítica histórica; que como xa
quedou dito esa si que daría para botar unhas risas á conta dos
que apuntalan a súa lectura ideolóxica de 300 en relación coa
súa suposta veracidade histórica, cando a versión de Miller e

sobre todo a de Snyder, é deliberadamente antihistórica nas
súas licenzas artísticas, sempre
ao servizo diso que lle contabamos antes de sacar adiante unha
epopea superheroica con hoplitas. E é que dicir que Leónidas
puxo as bases da civilización
democrática europea sacrificándose con 300 fieis homes libres
fronte a un xigantesco exército
de escravos
orientais e que Relato
ademais o fixo
opoñéndose á simplón
corrupta clase de bos
política espar- boísimos e
tana, pois que malos
queren que lles malísimos
diga, que ten con
bastante traca. abigarrada
Todo isto
daría para falar estética
moito de 300 post-Matrix
sen entrar no e poses
seu carácter de interpretaobra cinemato- tivas de
gráfica, cando xulgado
precisamente de garda.
no seu despropósito estético
é onde reside o
atranco principal desta ampulosa
“Ópera Pulp”. Seguindo a tónica
do Sin City de Robert Rodríguez,
Snyder e o seu bregado equipo
de efectos dixitais avogaron pola
fidelidade estética extrema con
respecto á novela gráfica orixinal. Alguén lles terá que explicar
un día ás mentes pensantes de
Hollywood que o que funciona
en viñetas non ten por que funcionar en fotogramas. O resultado é un relato simplón de bos boísimos e malos malísimos con
abigarrada estética post-Matrix e
poses interpretativas de xulgado
de garda que non van máis alá da
postal. Os encargados de repartir
os razzies este ano non van ter
problemas á hora de atopar candidatos entre o reparto de 300,
dende o anabolizado Gerard Butler e as sáus poses de Leónidas
cruzado con Robert de Niro en
Montealto replicándolle a Xerxes
cunha xesticulación que non de-

sentoará nada se rematase todos
os seus parlamentos –bastante
fieis na letra por certo co que
apuntan os clásicos dende os
tempos de Herodoto– cun sonoro
“neno”, até ese risíbel emperador
persa en clave raíña do Carnaval
de Tenerife, exemplo perfecto do
que antes comentabamos da diferenza viñeta-fotograma. Un efecto amplificado até a chanza no
filme de Snyder co efecto de eco
na voz do personaxe e co seu estilo de mal conto homófobo. Non
sei se foi un efecto xeneralizado
en todas as salas pero no cine no
que eu a vin as gargalladas foron
sonoras na secuencia na que
Xerxes e Leónidas parlamentan
tras a primeira escaramuza das
Termópilas. 300 pódese ver e até
gozar como a montaña rusa que
é, como o espectáculo van e reivindicábel que pode ser nunha
gran pantalla, canto máis grande
mellor –nos EE UU fixo caixa
especialmente no seu pase polas
salas de IMAX–, unha orxía
plástica de torsos masculinos metrosexuais directamente herdada
da visión das Termópilas ofrecida polo tópico romántico estabelecido polo neoclásico francés
Jacques-Louis David no lenzo
que se conserva no Louvre.
300 non vai deixar no imaxinario colectivo o pouso de simpatía que en varias xeracións
deixou o peplum orixinal, o dos
Macistes, Ursus, Hércules e
compañía, porque como no caso
dos Troia ou Alexandre Magno
recentes peca de grandilocuencia e exceso de medios afogando todo asomo de emoción polo
que será gozábel só como clímax visual perecedeiro por moito que algún freaky da xeración
Playstation a manteña por uns
anos no seu altar persoal cos
“Tolkiens” de Peter Jackson e
algunha desfeita máis. Porque o
problema de 300, como dos seus
predecesores inmediatos, non é
xa só esa emoción sepultada pola grandilocuencia, é xa a mesma negación do vello “sense of
wonder” da serie B, iso do que
tanto sabían artesáns como Ray
Harryhausen e do que tan pouco
saben os novos tecnócratas da
imaxinaría dixital. O exceso
nesta fita de Snyder chega a tales extremos que un presencia o
desfile de despropósitos fantásticos na acometida dos persas
sobre as Termópilas como unha
tediosa enumeración das posibilidades da nova técnica, tan tediosa que xuraría que mesmo a
cargante voz en off que acompaña o relato se chega a repetir
mimeticamente co refrán do
“lanzaron sobre nós todos os
monstros dos rincóns máis escuros do Imperio” ou algo así.♦
XOSÉ VALIÑAS
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Encrucillada cumpre trinta
anos, como naceu?
Empezou como un soño de
facer teoloxía desde Galiza. É o
tempo en que os ventos do Concilio Vaticano II nos ilusionaban,
cando se falaba de inculturación,
de aggiornamento e encarnación
na realidade. Dese espírito naceron os Coloquios de Parroquias
nos anos 60 e tamén comezou a
xestarse o soño de crear teoloxía
desde a nosa propia realidade. O
que primeiro era impensábel nos
anos 70 víase posíbel, porque xa
tiñamos a experiencia das edicións Sept, especializada en textos relixiosos en galego, e promovida por laicos coa mesma idea:
darlle vida ao Concilio desde Galiza e viceversa. A ilusión empezou a tomar corpo en 1973 e
1974. Eu estaba daquela en París
nun encontro internacional que
precisamente falaba destes temas
da inculturación dos pobos, e no
que estabamos tres europeus e
outras xentes de países en desenvolvemento. O grupo promotor
comezou a funcionar nese ano e
pensaron en min para levar a secretaría de revista, porque coñecían as miñas posibilidades. Daquela estaba fóra de Galiza e mercé ás xestións do bispo Miguel
Anxo Arauxo buscáronme traballo dando clase en Ferrol e obtiven permiso da miña congregación, o Sagrado Corazón, para vir.
Empezou no 1974 pero
non sae até 1977.
Empezou con Franco, e
despois foron case tres anos de
obstáculos burocráticos que
hoxe semellarían insólitos. Ese
tempo de espera tiña á xente
desmoralizada, porque o número cero estaba listo, a imprenta contratada e o permiso
de saída dánnolo en decembro
de 1976. Nós xa nos constituíramos como sociedade civil,
para non topar interferencias
da Igrexa e mesmo así preferimos ir a Ferrol porque Arauxo,
que é galeguista e moi boa persoa deunos sempre cobertura.
Son os anos que eclosionan proxectos de novas publicacións: Encrucillada, Teima, Vagalume.
Estaba saíndo, con algún
peche forzado, Grial, e nós fumos a seguinte. Despois viñeron Teima e Vagalume e estivo
a piques de saír Seitura, que ía
ser unha publicación literaria e
tiña un proxecto avanzado.
O nucleo fundador permanece no tempo?
Torres Queiruga, que foi director até agora, e máis eu estamos desde o comezo, pero no
consello redactor de hoxe en
día, formado por trinta persoas,
até oito (Acuña, Mariano, García Cendán, Pilar Wirtz…) son
da primeira fornada da revista.
Coñecemos a moitos cregos e laicos que foron e son
activos partícipes daquela revolución conciliar da inculturación, pero menos mulleres
e monxas coma vostede.
Desde o principio o colectivo
foi mixto, pero a maioría das
mulleres que empezamos eramos monxas pero axiña viñeron
outras laicas. As congregacións
de monxas que antes se sumaron
aos novos aires do Concilio fo-

Engracia Vidal
‘O que máis lle costa admitir
á Igrexa é o galego’
XAN CARBALLA
Estaba na equipa fundadora da revista Encrucillada, que empezou a xestarse en 1974 e saiu á
luz en 1977. Engracia Vidal (Cambados, 1930) forma parte dese compacto grupo de persoas que
desde os anos sesenta, co vento a favor do Vaicano II, tratou de inculturar o cristianismo en Galiza, e viviu os éxitos e as frustracións cando a xerarquía virou o leme e volveu ao conservadorismo. Profesora de historia, lingua e literatura, Engracia Vidal foi pioneira tamén na mudanza de costumes, sendo a primeira monxa que tirou o hábito no Santiago dos anos finais da Ditadura.

PA C O VILABARR O S

ron as de presenza internacional
(Sagrado Corazón, Compañía de
María, Doroteas…) e a maioría
das moitas que había en España
foron quedando atrás, porque o
desenvolvemento delas foi entre
os anos 40 e 70 nunha sociedade
ditatorial. As que estabamos no
mundo soubemos da necesidade
de novas respostas antes mesmo
ca o Vaticano II.
E a súa traxectoria persoal
con conciencia galega como é?
Somos tres irmáns e eu por
idade crieime soa e aínda que fumos formadas en castelán o contacto vía familiar mantíñame
perto do galego. Botei vinte anos
fóra, pero no ano 70 viñen a Santiago destinada para facer unha
fundación posconciliar, unha mi-

sión que supoñía unha mudanza
total: de ser educadoras das élites
europeas e americanas a pasar a
querer ser educadoras do povo e
vivir doutra maneira. Viña de
Madrid, do Colexio Pío XII onde ía a crème de la crème, pero
xa ía á parroquia de Moratalaz,
pioneira no contacto popular, e
iso abriume moito os ollos. En
Santiago as rapazas da nosa residencia eran de extracción rural e
montámola cunha visión nova,
de coxestión, onde non só tiramos os hábitos para limitar as diferenzas, senón que vivíamos
unha vida común, coas portas
abertas, con dormitorios comúns. Algo que pode banalizarse hoxe, pero que daquela foi unha revolución dos costumes.

Ademais aquela residencia, na
que botei catro anos, foi un verdadeiro lugar de conspiración de
cregos e monxas galeguistas que
puxemos en común as nosas arelas, mesmo con militancia política nacionalista e alí conspirouse
o habido e por haber, porque o
contacto tamén con persoas non
crentes era de confianza mútua.
Axudábaas a cobertura
relixiosa?
Non se metían moito con
nós, pero axiña empezaron a
apuparnos. Daquela eu xa non
usaba hábito, fumos as primeiras
que o fixemos, e o propio cardeal Quiroga Palacios rifoume,
“vostede será responsábel de que
todas as monxas mozas de Santiago quiten o uniforme!!”. Des-

pois arrepentiuse de poñerse tan
violento. Nós tiñamos claro que
carecía de sentido a proposta de
apertura que facíamos e seguirmos nós uniformadas. Daquela
tamén empecei a dar clases de
Historia e Lingua no Seminario,
en Belvís: fun a primeira muller
e estiven até que chegou Suquía
e pechou a porta. Pasouse de
Quiroga querer convertelo en
colexio a quedar en Seminario e
despachar ás tres mulleres que
alí chegamos a dar clase.
O freo á renovación do
concilio foi unha frustración?
Continuou pero moito máis
de vagar. Agora somos moitos
menos pero foi un momento de
entusiasmo para todos os cristiáns que víamos unha posibilidade de participación popular
máis acorde á visión do Evanxeo, de estar coa xente e non como unha caste aparte. Moitos ficaron queimados e tiveron que
cambiar de vida, pero aquelas
ideas seguen vivas en moitas outras manifestacións como poden
ser as Romaxes de Crentes. A
propia revista Irimia que quería
ser un boletín de penetración popular nas parroquias, sofriu para
seguir porque moitas parroquias
baixo presión deixaron de distribuíla. Cada vez vese máis claro
que o freazo que chegou desde
Roma tiña profundas raíces e o
propio papel de Woytila no Concilio deixaba enxergar cales eran
as forzas en conflito.
A necesidade de reivindicar un papel pleno da muller
na Igrexa segue sendo unha
das súas bandeiras?
Hai dez anos fundamos Mulleres Cristiáns Galegas pero xa
no 1971 din unha conferencia
en galego que foi celebrada nos
xornais como a da “primeira
muller que fala de teoloxía” e
en 1975 empecei a reflexión sobre a muller na igrexa con varios artigos de prensa. A Igrexa
non pode soster moito tempo as
súas posturas actuais sobre a
muller, porque resultan unha
aberración discriminatoria que
non se pode soster. Pasará tempo, porque os actuais xerarcas
non son capaces de evoluír.
Confío que os que hoxe son de
corenta anos non terán outra
que admitir a mudanza e a
igualdade, tamén no sacerdocio.
En paralelo á figura de
Prisciliano levantaron do esquecemento a de Exeria.
Porque estabamos buscando
símbolos de rebelión e tamén
porque o pricilianismo era unha
reivindicación do propio e encaixaba nos valores da inculturación, dunha igrexa galega. A
nosa pretensión era que fose unha igrexa que se expresase en
galego, porque cando se dixo
que se pasase a facer o culto en
linguas vernáculas aquí fóise do
latín ao castelán. Lémbroo ben
en Cambados que a xente pasaba do galego falado cotianmente ao castelán en canto entraba
na igrexa. E ademais é curioso
que en toda a época de cambios
máis fortes sempre me din conta de que, tamén na miña propia
congregación, admitíanse doadamente as mudanzas de costumes pero a reivindicación do
galego custaba moito máis.♦
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Seguro Azar

Teoloxías
DAMIÁN VILLALAÍN

O pasado que explica o presente
Remata a primeira parte da serie Historias de Galicia
Título: Historias de Galicia.
Dirixe: Xosé M. Vega.
Produce: TVG.
Conduce: Xosé Barato.
Emite: TVG.

O 8 de abril emitiuse o último
capítulo da primeira tanda de
‘Historias de Galicia’. Á espera dos próximos episodios que
completen os 13 previstos, é bo
momento para valorar esta serie, pioneira na Televisión de
Galicia na divulgación histórica máis accesíbel, adicada a todos os públicos e en horario de
máxima audiencia.
A fórmula de ‘Historias de
Galicia’ acerta
x u s t a m e n t e Mérito
porque é moi
de Barato
fiel ao seu enfoque inicial e e dos
dá xustamente guionistas
o que se espe- é conseguir
ra dela. Se na que a
tradición do materia
d o c u m e n t a l sobre a que
histórico priconstrúen
maron desde
sempre os for- cada
matos crono- programa
lóxicos, que historiadores
ían debullando de prestixio
a historia épo- cobre
ca a época dun a sinxeleza
xeito “horinecesaria
zontal”, este
programa pre- para interefire lanzar li- sar a todos
ñas “verticais” os públicos.
que unen o pasado co presente a través
de áreas temáticas recoñecíbeis
por todos os espectadores: a cidade, as clases sociais, os oficios, a Igrexa… Deste xeito, o
vínculo entre o que se fai arestora en Galiza e o que se facía
antes aparece nidio e percíbese
sen esforzo que todo o que ocorreu aquí no pasado tivo conse-

Equipo do programa Historias de Galicia. Xosé Barato é o cuarto pola esquerda; Xose Vega, o quinto.

cuencias na nosa vida cotiá. É
máis, o guión preocúpase moito de crear semellanzas entre
comportamentos actuais e
comportamentos pasados. Por
exemplo, no capítulo adicado á
lingua galega, o presentador facía unha comparación entre o
que significan hoxe en día as
simplificacións lingüísticas
que se usan nas mensaxes de
móbil e a simplificación que do
latín fixeron os galegos até se
crear unha nova lingua.
Xustamente, para lograr
esa accesibilidade é básica a
presenza do condutor, Xosé
Barato, que se converte durante media hora nunha especie de
mestre que explica, punto por
punto e sen chisca de prepotencia, as claves da nosa evolución histórica. Mérito de Barato e dos guionistas é conseguir que a materia histórica so-

bre a que constrúen cada programa historiadores de prestixio (Francisco Carballo, Anselmo López Carreira, Miguel
Anxo Núñez Seixas, Henrique
Harguindei ou Marcial Gondar, entre outros) cobre a sinxeleza necesaria para interesar
a todos os públicos.
Certo é que a habelencia de
Barato para non aburrir é consecuencia da precariedade de
medios técnicos que ten a serie.
O discurso do condutor (que
aparece no mesmo capítulo até
en seis ou sete localizacións
bastante afastadas entre si) só
se ve interrompido por recreacións de cadros históricos que
se notan moi antigos e moi pobres. Nada a ver coa alegría de
producións como ‘Memoria de
España’ –emitida pola TVE–
ou as moitas series documentais históricas británicas.

De todos os xeitos, ‘Historias de Galicia’ cumpre á perfección o seu principal obxectivo e
hai que felicitar a TVG por colocar formatos deste tipo en horarios de máxima audiencia.
Non hai que esquecer que o domingo pola noite é o gran celeiro para a Galega grazas aos espectaculares resultados de ‘Libro de familia’. Aproveitar as sinerxías da popular serie cun programa (a priori) de perfil baixo e
nada familiar para o o público
galego é un bo sinal, moito mellor que insistir en colocar ‘Libro aberto’ ou ‘Volver ao rego’ á
unha da mañá e condenalos a ser
televisión estéril, producións nada rendíbeis porque os gastos de
idealos e producilos non produce ningún beneficio, nin económico nin social.♦
C. LORENZO

Dicionario de
Mulleres G alegas
Aurora M arco
Un libro que recolle a vida de centos
de mulleres que tiveron un papel
destacado na vida pública e que logo
a sociedade relegou ao anonimato.
A NOSA TERRA

N

a fegresía madrileña de
San Carlos Borromeo,
encravada no barrio
popular de Entrevías, montouse
unha boa lea. Alí, uns curas herdeiros das misas yeyés dos anos
sesenta e convencidos das bondades teóricas e prácticas da teoloxía da liberación, amparan
prostitutas, rexeneran drogadictos, danlles de comer aos pobres
e bótanlles unha man a
inimigrantes en apuros. Unha
parte da súa retórica é facilmente confundible coa que gasta habitualmente calquera sacerdote
convencional: usan e abusan de
toda esa fabulosa labia clerical
sobre resurrecións, amores divinos, años pascuais e esperanzas
mesiánicas. Pero en medio de
toda esa faramalla teolóxica meten denuncias do capitalismo,
diatribas contra o poder e invocan un Deus cristián que semella un catecúmeno de Ho Chi
Minh. Antonio Rouco Varela,
vilalbés distinguido e arcebispo
de Madrid, puxo as cousas no
seu sitio e volveu recordar que
Deus é máis ben votante do PP,
un señor maior moi serio, de
misa diaria e fiel observante das
tradicións e as formalidades.
Rouco dixo, para xustificar a
súa orde de peche da parroquia,
que alí se facían cousas que
tilou de raras. A principal,
comungar con anacos de pan en
vez de con hostias
homologadas. E a segunda, aínda que non menos importante,
oficiar as misas sen as
vestimentas axeitadas.
Sen moita ansia por portar
cirio neste enterro, creo que
Rouco leva razón cando advirte un serio perigo na alteración
incontrolada dos rituais
eclesiásticos. A extraordinaria
capacidade de pervivencia institucional da Igrexa Católica,
que xa dura vinte séculos, ten
un dos seus sustentos máis sólidos na estrita codificación
dunha liturxia que, xa
desprovista do seu carácter
mistérico, segue a transmitir
polo menos distancia e
xerarquía, pompa e eternidade,
tradición inmemorial e arcanas
certezas. Autoridade e orde, a
fin de contas, que é o que cada
vez máis xente bota a faltar no
enervante, complicado e
sorprendente mundo que bule
fóra das igrexas e os
conventos. E os borromeos,
cos seus cestos ateigados de
cachos de pan, os seus vaqueiros do mercachacho e as súas
cancións de Quilapayún –non
tanto coa súa propaganda xusticieira– converten a Deus
nunha especie de colegui que
non pon respecto ningún. Así é
como os católicos en estado de
dúbida acaban pasándose aos
evanxélicos, ao budismo ou a
Paulo Coelho. E indo á
parroquia só a que lles dean a
merenda.
Que ninguén se engane:
Deus foi, é e será sempre de
dereitas, aínda que alá no seu
Reino dos Ceos faga como
que escoita o que lle conta Ho
Chi Minh. ♦

traballo nova vías fuxindo en
cada paso da repetición de fórmulas.

‘Faría a mesma música’
Un dos temores cos que se enfronta o público ao escoitar o disco dun espectáculo audiovisual é
se, como lle ocorre as bandas
sonoras dalgunhas películas,
queda incompleta sen as imaxes. “Coido que a música non
está coxa” apunta Romero, “porque sempre a formulo dun xeito
independente á coreografía”.
Aínda que recoñece que determinadas decisións están condicionadas pola posta en escena,
Romero asegura que ‘faría a
mesma música se non estivera
na NGD’. O disco “non é a música dunha banda sonora senón
que é algo máis, algo que a fai
inusual”. O que pode pasar, na
súa opinión, é que “a xente que
viu o espectáculo vexa unha
quinta dimensión”.

Inventar fórmulas

A música da danza
MAR BARROS

Mentres segue en cartel o espectáculo Engado , a N ova G alega de Danza ultima o disco que
recollerá a música desta segunda produción da compañía. G ravado en directo con novos caras e novas sonoridades o traballo, de título homónimo, fala da fantasía e a loita polos soños.
Permanece en cartel o espectáculo Engado, a agardada segunda produción da Nova Galega de
Danza. Despois do éxito acadado no seu debut con Alento, a
compañía volve insuflarlle aire á
danza galega cun espectáculo
que aposta tanto na música como na coreografía pola fantasía
e pola loita polos soños. Engado
estreouse en 2006 e seguirá representándose durante o 2007.
Mentres, a compañía ultima o
que será o disco do espectáculo,
titulado do mesmo xeito, co que
a NGD quere “deixar constancia
dun traballo circunstancial”.
Gravado no estudio de gravación Mans en directo con todos os
músicos, o traballo discográfico,
que sairá proximamente á venda,
quere ser fiel ao espectáculo, a
pesar de que “por veces podes
sentirte tentado a facer algo máis
comercial” como sinala Xosé Lois
Romero, creador xunto con Pedro
Lamas do apartado musical.
En plena fase de masterización, está previsto que o disco inclúa todos os temas que compoñen o espectáculo, arroupados,
probabelmente por un álbum fotográfico do proceso de gravación. Como explica Xosé Lois
Romero, a intención “non era
cargar o disco cunha galería gráfica do espectáculo, porque para
seguir ese devir da compañía xa
temos en marcha a web da
NGD”. Ao seu ver o disco Engado “vai xogar máis a evocar o espectáculo que a facelo obvio”.
Aínda que este non é o primeiro disco que a NGD tira dun

espectáculo, xa que con Alento
fixera o propio, si que anova no
proceso de composición e de
gravación. Se o disco de Alento
foi gravado de xeito menos profesional, a compañía escolleu

para Engado o estudio de gravación Mans, deseñado para
as gravacións de grandes orquestras. “Ao principio eramos
remisos a meternos a gravar
todos en directo, pero a expe-

riencia da interpretación foi moi
gratificante e coidamos que lle
achega ao traballo moita frescura”. Con esta novidade, a
compañía segue fiel a idea fundacional de pescudar en cada

Cando Romero fala do proceso de
creación do apartado musical dos
espectáculos da NGD recorda
que “tivemos que inventalo”. Mentres que en Alento ese proceso se
alongou durante catro anos, en
Engado foi todo máis “de oficio”.
Outra das novidades deste
novo espectáculo e do seu disco
é que mudou parte da nómina de
músicos e bailaríns. “Era unha
das bases que estaba no decálogo da NGD”, explica Romero.
“Consideramos que lle daría latexos á compañía non ser un grupo pechado”. A mudanza de xente provoca ademais no disco un
cambio de timbre. Abandónase o
violín polo vibráfono e o djembe
pola batería. Os músicos que interpretan as pezas de Engado
son Ricardo Rozas na guitarra,
Miguel Queixas na percusión,
Pedro Lamas no saxo e a gaita,
José Belmonte e Miguel Castro
no vibráfono e Xabier Díaz na
voz. Todos eles, con carreiras e
proxectos musicais paralelos á
NGD, van enfiando cada un dos
acordes e das sonoridades. O
resultado é un disco que pouco
ten que ver co anterior, merecedor do Premio Opinión ao mellor
disco galego do ano e da distinción de mellor disco de folk para
a revista Efe-eme.

Música máis accesíbel
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Xosé Lois Romero pensa que o
disco pode chegar a un público
maior que o propio espectáculo
porque “é máis accesíbel para todo o mundo”. Aínda que a danza
semella que segue a provocar
medo a boa parte do público, a
NGD foi rachando o tópico. “O que
estamos descubrindo é a accesibilidade do concepto coreográfico
dentro dun paquete no que tamén
hai música”, comenta Romero.
“Cando empeza o espectáculo ao
público non lle dá tempo a reparar
nos prexuízos que teñen sobre a
danza e goza da música e achégase a coreografía”.
Simultaneamente a representación e gravación do disco,
a NGD debulla o que será a súa
terceira produción. “Estamos traballando pouco a pouco e non
queremos facer nada sen saber
que é bo” sinala o compositor.♦

NACE A
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primeira distribuidora musical galega
M. BARROS

Xoel Gómez, Deluxe.

Festival
do N orte,
máis popi e
sen estrelas
internacionais
M.B.
Vinte grupos da escena pop
do Estado encherán de contido os dous días de música
que ofrecerá o Festival do
Norte en Vilagarcía a partir
do 18 de maio. Consolidado
como referente das citas
independentes, o festival dá
un xiro á programación á
que ten acostumados os seus
seguidores cun cartel que
abandona o tirón de grupos
consagrados internacionalmente para fixarse nas bandas do Estado, prestando especial atención ás galegas.
O cartel, que se desenvolverá en tres escenarios
diferentes localizados no recinto do Fexdega, non perde
de vista a escena portuguesa.
Máis popi que nunca e
con prezos moi asequíbeis, o
festival porá no escenario as
letras ácidas e irreverentes de
Astrud, o grupo catalán formado por Manolo Martínez e
Genís Segarra que se achegan
a Vilargarcía cos temas aínda
quentes do seu traballo Tu no
existes. Polo Fexdega tamén
pasará o 18 de maio a música
de baile dos vascos Delorean,
os novos temas de The Sunday drivers, enlatados no disco Tiny telephone, que sae a
venda a mediados de abril así
como o novo proxecto de Joaquín Pascual e Carlos Cuevas titulado Travolta.
Esa mesma noite servirase un dos pratos fortes do
festival no Escenario Caixanova da man de Triángulo de
amor bizarro, The Blows, e
os catalán Mendetz, que gostan de falar do sexo do futuro, dignificar a actores esquecidos dos 80 e mencionar
a falta de identidade a través
do son de guitarras, Casios e
outros teclados vellos.
Ao remate dos concertos,
este escenario transformarase en carpa dance, outra das
novidades do festival, para
acoller os concertos de Homeboy dj e Dorian dj.
O 19 o Escenario Estrella
Galicia estará tomado por Catpeople, Deluxe, que presentará os temas do seu novo traballo, Lori Meyers, Sr. Chinarro
e o Grupo de Expertos Solynieve. Tamén pasará por Vilagarcía Schwarz, Ectoplasma e
Igloo. O festival despedirase
na carpa dance cos concertos
de dj Kitten e dj Curtis.♦

OS TRABALLOS DE MUTENROHI, CRISTINA PATO, LORETTA MARTIN, DR FUNKSTEIN, FASERO, GALEGOZ, LAMATUMBÁ, PEPE VAAMONDE GRUPO OU SEVIGNY XA TEÑEN DISTRIBUIDOR GALEGO. CHÁMASE LONXA CULTURAL.
Vén de nacer a primeira distribuidora musical galega baixo o nome
de Lonxa Cultural. Nela reúnense
algúns dos selos discográficos
máis destacados do país, como son
Falcatruada, que opera dende A
Coruña, Ouvirmos, centrada na
música de carácter etnográfico,
Xingra.com, que ten publicados
diversos traballos de jazz galego e
Zouma Records. Coa posta en
marcha desta empresa, presentada
recentemente dentro das xornadas
de debata organizadas pola Consellería de Cultura Cara unha industria musical galega, o que se busca é facer visíbel a música galega
tanto dentro como fóra do país,
creando ao tempo unha marca forte que englobe e a represente máis
alá das nosas fronteiras.
A iniciativa, que parte dos propios selos e dos profesionais que
traballan na música, xorde para
cubrir algún dos ocos existentes na
chamada industria musical galega.
Até o de agora operaban en Galiza
as distribuidoras locais, que editaban e distribuían os seus disco nun
ámbito reducido ás fronteiras do
país. O resto da produción estaba
en mans de distribuidora foráneas,
como Discmedi (Barcelona), Boa
(Madrid), ou selos pequenos como
Resistencia. “Para levar un disco a
unha central de compras, como
Fnac ou El Corte Inglés, tiñamos
que presentarllo primeiro a distribuidora en Barcelona” explica
Óscar Domínguez, xerente da
Lonxa Cultural. “Os seus comerciais tiñan que ir a Madrid a ofrecelo. Pero que ocorría moitas veces é que os propios comerciais
non sabían do que se estaba falando nin lle daban aos discos galegos
o valor que tiñan porque non eran
o obxectivo da compañía”. Por
iso, ao seu ver “era unha necesidade vital que nós mesmos puidésemos distribuír e loitar pola nosa
propia música, unha inquietude
que estaba tanto nas discográficas
como nos grupos”.
Liñas de traballo
Aínda que a iniciativa se vén de
dar a coñecer ao público, a Lonxa
Cultural como proxecto leva operando dende primeiros de ano. As
liñas de traballo marcadas pola
distribuidora atenden dunha banda ao disco como produto físico
pero tamén a distribución a través
da internet. No referido ao disco,
Óscar Domínguez sinala como
obxectivo da Lonxa “chegar as vilas pequenas, desatendidas na actualidade, a través de tendas de referencia, xa sexan librarías ou estabelecementos comprometidos
coa cultura, nas que estea toda a
música galega” así como a firma
de convenios coas grandes superficies, onde “a música galega non
ten case presenza”.
No que se refire á distribución a través da rede, a Lonxa
Cultural ten asinado un convenio
coa empresa americana Orchand

Óscar Domínguez, xerente da Lonxa Cultural.

que fornece contidos a diferentes
tendas musicais de internet. “O
que pretendemos –sinala Óscar
Domínguez- é chegar a ter toda a
música galega localizada. Agora
non hai un sitio de referencia ao
que acceder para poder descargar a música feita no país”.
A posta en marcha desta iniciativa coincide cun momento
brillante da música galega, tanto pola calidade das propostas e
variedade de estilos como polo
compromiso por parte das institucións.
“Como país tiña que darse este paso” indica Óscar Domínguez.
“Os de fóra non entenden como
con este potencial estamos tan
mal. Se fosemos capaces de facer
a distribución como os artistas fan
discos teríamos o éxito asegurado”. Ao seu ver, a situación de desabastecemento que se vive na actualidade é debedora en boa medida da reiterada falta de apoio á industria discográfica e a falta de
iniciativas que conseguiran “facernos ver”. “Pero a nosa música
é moi vendíbel”, sinala o xerente,
que ten como obxectivo utópico
“chegar a ser como Irlanda”.
O catálogo máis barato
Aínda que non está pechado, o
catálogo inclúe os discos dalgúns dos grupos e artistas máis
destacados do panorama galego.
Entre eles tópase Simetrías de
Abe Rábade, Toda la noche de
Dr. Funkstein, Lume (para que
saia o sol) de Lamatumbá, Onde
nace o vento de Pepe Vaamonde
Grupo, Melalcoholic de Sevigny
ou Nordestin@s.
Ademais a Lonxa Cultural
atenderá o eido da banda deseñada e a distribución de camisetas
con temática galega.
A Lonxa conta ademais co
visto bo das tendas especializadas
porque, como explica o xerente,

ao concentrarse moitos grupos
nunha mesma distribuidora abaratanse os custes nos pedidos.
Neste momento Lonxa Cultu-
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ral está distribuíndo en tendas do
país, abrindo novos estabelecementos e dando os primeiros pasos para o mercado en internet.♦

As boas maneiras
MARICA CAMPO

Q

uizais a alguén este artigo lle semelle burgués ou mesmo trasnoitado. A min, amábel lector que ten a paciencia de me ler,
seméllame necesario e mesmo urxente reflexionar sobre esta
cuestión. Todos os días teño a oportunidade de constatar até que punto
se foron perdendo as máis elementais normas de cortesía. Moita xente
nova –hai honrosas excepcións– vai polo mundo batendo na xente, como se esta fose invisíbel. Non importa que case dean coas súas
“vítimas” no chan, han seguir a súa carreira tola sen parar a desculparse. Non agarde que lle abran a porta e o deixen pasar diante atendendo
á súa idade. Tampouco verá que no autobús ou nunha sala de espera
lle cedan o asento a unha velliña ou a unha muller grávida, deberá facelo vostede, que para iso non vai xordo e cego cos auriculares, nin
ten que mandar unha mensaxe urxente polo móbil. Non lle estrañe que
no medio dunha clase ou noutro tipo de reunión realicen un completo
estirado de brazos acompañado dun ruidoso bocexo e, se é o caso, fagan estalar os dedos un a un para que o desentumecemento sexa
integral. Será difícil que escoite pedir algo por favor e non espere que
lle dean as grazas se vostede, máis correcto, se baixa a recollerlles
algo do chan. Observe como descoñecen a función das papeleiras. Se
coincide nun restaurante cun grupiño, non é preciso que sexa moi
numeroso, despídase da idea de falar con ese amigo ou amiga que
convocou para tratar un asunto serio, porque lle será imposíbel facelo
nun volume normal. Repare en que non estou a falar de que a tortilla
non se come con coitelo ou de que o pan se corta en pequenos anacos
e non se come a dentadas. Tampouco estou denunciando a falta de
protocolo nas mil e unha situacións da vida. Simplemente me estou a
referir ás cousas máis simples do día a día, á urbanidade que evita que
teñamos arestas nas que os outros se poidan mancar.
Nos meus tempos estas cousas aprendíanse na casa, pero ben se
sabe que eu xa teño anos e a cousa queda moi atrás. Agora á educación chamámoslle represión. Se a familia dimitiu desta obriga, terá
que ser o ensino quen se faga cargo en aras da igualdade e da
democracia. Porque as boas ou malas maneiras non son nin deben
ser marca de clase social. A culpa non é da xente nova. Hoxe
mesmo, nun enterro, mentres os de menos idade permanecían nun
respectuoso silencio, un grupo de vellas e vellos, mesmo detrás dos
familiares do defunto, falaba a berros de festas e enchedelas. Á saída, un home de arredor de corenta anos baleiraba no chan o cinseiro
do auto. Aínda que a cortesía é un valor e, como tal, se transmite
máis que se ensina, non estaría de máis propoñer a lectura de Las
buenas maneras, de Eduardo Blanco Amor, aquel gentleman.♦
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Que volva Mafalda!
M. BARROS

En 1984 as preguntas aguilloadas de Mafalda traducíronse por primeira e única vez ao galego. A serie de dez
cadernos non se chegou a completar, pero os seis álbumes publicados esgotáronse en pouco tempo. Algo
máis de vinte anos despois, o humor e as preocupacións de Mafalda seguen vivas. Cabe unha nova tradución?

Carta a Nicanora (anacos)
MARGA ROMERO

E

sta carta, querida, é menos alegre que a última que che enviei. Naquela
falabamos da mudanza dos tempos, de como o acceso da muller ao
mundo do traballo, á educación, a súa independencia económica
influíron na sociedade. Mudaron moito as cousas e hoxe hai moitas mulleres
que escriben, que afirman que son poetas, que participan no debate público,
discuten novas leis para facer andar o mundo, traballan en todos os oficios da
humanidade, estudan todas as carreiras e ocupan cargos de responsabilidade.
As dúas sabemos que nada disto sería posíbel sen a revolución feminista, esta
que non se estuda e á que se alude, se cadra por transversalidade, nalgún comentario en letra pequena no bacharelato. Agora quero falarche desas pequenas cousas que nos magoan a vida, que nos cansan a xente coma nós que
nunca cremos nas musas e que sabemos do traballo e do esforzo, mulleres
que vivimos soas e que, aínda que ti non quixeses mostrar os teus escritos,
somos felices coas páxinas en branco cando as enchemos de palabras. Mulleres ás que sempre se nos seguen facendo preguntas que nós xa hai moito
tempo nos temos contestado, dúbidas que quixemos resolver con opcións
ben pensadas. Non cambiaron tanto as cousas, verás, o imprescindíbel socialmente segue sendo a familia, os problemas fundamentais seguen sendo os
económicos e os afectivos. A unha nai, ama de casa ou a unha profesional
que é nai, admítenselle os problemas da enfermidade dos fillos, os propios
do matrimonio, as discusións co xefe, o cansazo da corrección de exames, e
un longo ditado que se admite porque é imprescindíbel... A primavera cansa e
renova. Unha muller ten un oficio, poñamos por caso, é mestra, se ademais
de todas as responsabilidades no traballo se lle engaden as persoais, que só
se entenden como as familiares, pódeselle permitir que estea cansa. Unha
muller colega da anterior, mestra, que teña familia, se é escritora, actriz, cantante ou política, se di que está cansa, é que se dedica a demasiadas cousas.
Nicanora imaxina, o que acontece cando es profesora, escritora, non es nai e
vives soa. Dáche a risa. Pois a resposta está ben clara, é unha pregunta: Que
maneira tes de complicar a vida? No fondo só se entende por familia o
esquema tradicional, por vida horaria a da apertura do comercio en días de
semana e se tes máis de cincuenta anos e non estás casada, pode que alguén
aínda te considere unha solteirona, das que terán que facerse cargo dos familiares enfermos. Non mudaron moito as cousas, ademais de preocuparnos de
buscar editoriais, da personaxe que debemos interpretar ou da asemblea do
partido, debemos admitir que estamos cansas, de que nos sigan preguntando,
con palabras, con xestos, co desprezo, por que vivimos soas, por que non temos fillos, por que perdemos o tempo en cousas innecesarias. Non hai peor
cousa, Nicanora, podes crerme, que estar rodeada de individuos que miden as
capacidades, sobre todo, das demais, utilizando como medida a súa propia.
Agora non nos chaman bachilleras , agora somos da farándula.♦

Contan que cando Raul Alfonsín, daquela presidente da Arxentina, coñeceu a noticia de que
as tiras de Mafalda foran traducidas ao galego quixo que llas fixeran chegar. Os cadernos cruzaron o Atlántico para que o descendente de galegos chegado a
dirixente da República puidera
ler na súa lingua as historias dun
dos personaxes máis internacionais da Arxentina. Joaquín S.
Lavado, Quino, o creador da tenra e inconformista Mafalda, nunca aclarou esta anécdota en ningunha entrevista, nin sequera se
sabe se lle deu especial importancia á tradución das inquedanzas da súa cativa ao galego (os
cómics de Mafalda traducíronse
a máis de vintecinco idiomas).
Non embargante, acabada de entrar a década dos oitenta, en Galiza a iniciativa emprendida pola
empresa lucense Souto S.A. foi,
cando menos, pioneira. Traducir
banda deseñada ao galego non
era habitual nun momento no
que á tradución avanzaba timidamente. Eran os anos das primeiras campañas para a promoción
do uso do idioma e os cursos de
galego a través da radio.
“Era un mundo por explorar”
sinala Xoán Ramón Díaz, tradutor xunto con Ramón Reimunde
Noreña das historias de Mafalda.
“Esta foi a única tradución que
se fixo e ninguén retomou a iniciativa”. “O editor tivo ollo á hora de escoller o personaxe, porque Mafalda aglutina dúas facetas, gusta á xente nova e ten ademais ese tirón nostálxico para os
que fomos rebeldes nesa época”,
apunta Xoán Ramón Díaz.

As reflexións de Mafalda
cruzarían medio mundo, pero nin
as máis optimistas expectativas
de Quino chegaron a imaxinar
que aquel pequeno personaxe
ideado en 1963 como soporte da
campaña publicitaria dunha marca de electrodomésticos chegaría
tan lonxe. O proxecto da campaña quedou en nada e as seis tiras
de Mafalda foron parar ao fondo
dun caixón até que en 1964 saíron á luz no suplemento de humor da revista Leoplán. Desta
publicación saltaron a Primera
Plana. Ese ano gobernaba Arxentina Arturo Illia, os Beatles
arrasaban nas listas de venda e
os palestinos fundaban a OLP.
Durante unha década, a través
dos cadriños, a graza das súas
preguntas, a inocencia do seu
mundo e a altura dos seus ideais
foron rexistrando as teimas da
clase media, a carreira espacial,
o movemento polos dereitos humanos ou a guerra de Vietnam.
En 1973 Quino decidiu non debuxar máis tiras de Mafalda. Once anos despois desembarcaría
Mafalda no país en galego.
En total foron seis os cadernos editados por Souto. Os catro
primeiros, escritos na norma de
mínimos, foron realizados conxuntamente por Ramón Reimunde Noreña e por Xoán Ramón
Díaz. “Cando xurdiu o proxecto
das traducións”, explica Díaz, “a
editora pensou en Reimunde,
que xa publicara traducións de
contiños, porque aportaba seguridade na lingua, e en min, porque, ao seu ver, podía imprimir
sentido do humor”. Os dous números seguintes afrontaríaos en

solitario Xoán Ramón Díaz arredándose da norma de mínimos.
Un bo material para as escolas
Aínda que agora a tradución poda resultarlle a moitos anecdótica, na época supuxo unha gran
novidade. “Estabamos esperanzados” recorda Reimunde, “daquela necesitábanse moitos textos para o ensino porque non
existía case nada. Por iso todo o
que se fixera era bo para loitar
pola normalización”. Para Díaz
“algo debeu ocorrer porque se
esgotaron todos. Pero en Galiza
o que non está dentro de determinados circuítos descoñécese”.
Ao seu ver Mafalda é perfectamente vendíbel na actualidade
por iso non entende por que non
se reeditan nin se seguen a traducir ao galego as historias da nena
arxentina.
Polos seus valores positivos
e o seu pensamento crítico, as tiras de Mafalda foron incluídas
en diferentes libros de texto, e
profesores de ensino obrigatorio
veno como material adecuado
para as aulas.
“O seu idealismo é necesario”, sinala Díaz. “Non todas tiñan o mesmo nivel, pero Mafalda é unha tira tremendamente
amarga, chea de desencanto e realismo tráxico que se agocha detrás do humor”.
Con todo, Mafalda cos seus
corenta e catro anos segue a ser
no imaxinario colectivo a nena
preguntona, irreverente e idealista que odiaba a sopa e que formulou interrogantes molestos
nas mentes de medio planeta.♦

Curuxas en Fene
M.B.
Leandro Barea, Dani Montero,
David Pintor e Carlos Sardiña
son os encargados de caricaturizar os viandantes que se dean cita do 21 ao 22 de abril nas
XVIII Xornadas de Humor que
organiza o Museo do Humor de
Fene. O humorista gráfico arxentino Omar Pérez é outro dos
convidados á cita. O domingo

22 o arxentino presentará o seu
libro Humor colateral. No seo
das xornadas, que tamén inclúen a charla coloquio de Guillermo Summers “O humor como
sustitutivo da intelixencia, farase entrega dos premios Curuxa,
que este ano recaeron no apartado de medios de comunicación na web aduaneirossemfronteiras.com, e na sección

gráfica nos autores Carlos López e David Pintor Pinto e Chinto. A Curuxa de honra foi para
Guillermo Summers e Quico
Cadaval pola súa traxectoria. A
de Barro recíbea este ano Antón
Losada por “esquecer o seu sentido do humor”.
O concerto do grupo Na
Virada porá punto final ás
xornadas.♦
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O Ronsel de Viqueira
Con esta entrega, remata a serie sobre o filósofo galego que durante dez semanas publicou o profesor Cores nestas páxinas. A morte

BALDOMERO CORES

de Viqueira serviulle o autor para conducirnos
á atmosfera daqueles anos cruciais para o desenvolvemento da nosa identidade moderna.

As hipóteses e a realidade dunha vontade
Co pasar dos tempos, algunhas das
cousas que pasaron arredor do pasamento de Xohán Vicente Viqueira serán obxecto de debate ou de
reflexión máis ou menos solvente.
En tantos outros casos, entre os novos que finaron en plena xuventude, por exemplo, non se produciron discrepancias ideolóxicas como no caso de Viqueira. O presunto e nunca ben explicado suicidio
de Aurelio Aguirre, que non sen
tempo foi motivo de debate soterrado, e que máis dunha ocasión
acadou algunha resonancia, non
chegou a ser unha cuestión pública
totalmente, como tampouco o foi o
de Vesteiro Torres. No de Viqueira,
en cambio, mesturábanse ámbitos
públicos e privados, perspectivas
relixiosas e contrastes administrativos, que lle daban en cada momento unha actualidade polémica ao
ilustre científico galego. Saber, polo tanto, os motivos polos que Viqueira outorgou a cláusula para
que o soterrasen no cimeterio de
Ouces, e, sobre todo, a protesta da
fe en Deus que fixo no mesmo papel, segundo Tenreiro, ten a súa
trascendencia tanto sobre o pensamento do personaxe, como na dos
posíbeis encargados de axudalo a
expresar o seu pensamento.
Pode porse en dúbida a existencia do mandato de petición de
soterramento no cemiterio civil de
Ouces, así como tamén a procla-

mación de fe outorgados na hora
final por Xohán Vicente Viqueira,
pero iso pode facerse, naturalmente, minguando a credibilidade das
palabras de Ramón María Tenreiro, membro de familia moi amiga
dos Cortón e de Viqueira, e, incluso, algúns deles moi vencellados á
Institución Libre de Ensinanza.
Dando por sentado que tal mandato e profesión de fe existiran, algunha explicación máis profunda
puidera xustificar a súa existencia.
Cando o seu curmán, o profesor
Rubén Landa, foi ao Rexistro civil
de Bergondo a manifestar o pasamento de Viqueira, manifestou a
vontade de soterralo no cemiterio
civil. Podía saber Tenreiro, polo
mesmo Rubén, da existencia dese
derradeiro mandato e da expresión
de fe que o acompañaba.
Sería ousado de parte de Tenreiro un invento desa natureza,
cando soamente separaban cinco
meses o pasamento do limiar dun
libro que logo non saíría até o
1931. Coñecendo, ademais, a dona
Xacinta Landa, celosa custodia da
memoria e das cousas que rodeaban o seu finado home, persoa sumamente intelixente e sabedora do
que as palabras significaban, sería
moi difícil pensar que non estivese
ao tanto das circunstancias e da importancia que podía ter un documento de tal natureza e da forma
como calquera ousara interpretar

as palabras. Non hai que esquencer
que mesmo arredor do pasamento,
Xacinta tomou como tarefa propia
a publicación dos libros e traballos
inéditos de Viqueira, atendendo,
incluso, peticións como as de A
Nosa Terra, e todo co fin de que a
memoria de Viqueira brillase coa
intensidade que se merecía.
Se Xacinta foi autora das frases, se o foi Rubén Landa, ou o
mesmo Tenreiro, aínda que non
consta que por aqueles días andase polas Mariñas, e que logo o
doente trazaría coa súa propia
man, non poderá saberse sen que
o papel apareza, se é que algún
día existiu. Os familiares, como
indica Xesús Torres, parece que
nunca souberon del, pero neste
mundo dos papeis e documentos
sempre cabe a sorpresa, pois nunca se sabe por onde poden pillar
camiño as testemuñas do pasado.
O papel dividíase en dúas partes e, en principio, cabe supor que
entre as dúas existe certa concatenación, coma se formasen unidade,
en certo modo. A primeira parte
contiña o mandato do outorgante
dispondo o seu enterramento no
cemiterio de Ouces. A segunda
cláusula, chamémoslle así agora, e
xa de contido máis teolóxico, malia a simplicidade da frase, aparece
como unha subordinada, destinada
a servir de xustificación da vontade
do outorgante. A ambigüidade da

A Viñoteca

palabra podía estar intencionalmente calculada para non provocar
debate sobre a opción relixiosa do
finado. En calquera caso, de existir
o papel que botamos de menos, estaba falto de solemnidades imprescindíbeis legalmente como para
que puidese ser protocolizado como testamento hológrafo.
O asunto ten interese ideolóxico e relixioso, e ás preguntas
que suscita non é fácil responder
así como así, a falta de datos sobre o asunto. Dos inéditos de Viqueira pode entresacarse algunha
aproximación, pero sen ese valor
concreto que se necesita para
non andar con especulacións.
Das palabras de Xoaquín Xirau
Palau, na súa reseña necrolóxica,
así como dos artigos inconclusos
de Viqueira en materia de relixión, só pode saberse que a relixión era algo que o preocupaba
dun xeito moi especial, pero non
moito máis. Palau dicía, concretamente, que: “Últimamente su
atención se desplazaba hacia los
problemas metafísicos y religiosos. Repercutían en su espíritu,
siempre vibrante las más profundas resonancias cósmicas. Las
apariencias del mundo cotidiano
y aún las de la ciencia rigurosa,
que cultivaba con fervor, eran
para su alma un puro trampolín:
central iba siendo cada vez más
el salto maravilloso...”. ♦

ANTONIO PORTELA

Apreciadores
Para apreciar un viño, e canto
máis complexo é maior importancia teñen, existen unhas condicions mínimas que fan da sua degustación un feito completo e non
algo a medias. Dentro destas condicions as copas e a temperatura
de servizo son as que máis determinan as características do viño
que percibirán os nosos sentidos.
O recipiente no que se bebe o
viño ten unha importancia decisiva para o pleno gozo das calidades
do viño e no que empregaremos
todos os sentidos: o ouvido cando
vertemos o viño no seu interior, a
vista a través das súas paredes, o
olfacto dependendo do seu diámetro de boca e o gusto cando os beizos entran en contacto cos diferentes grosores da boca da copa.
Ao longo da historia e desde os
remotos momentos nos que home
e viño entran en contacto multitude de envases facilitaron esta relación: cuncas, cabazos, copas, xerros, etc, e dos materiais máis diversos (barro, cerámica, metal,
madeira, porcelana, vidro). Actualmente, os maiores fabricantes
de copas deseñaron diferentes modelos dependendo do tipo de viño
e incluso da variedade de uva.
Unha base circular ligada a un pé

máis ou menos delgado que se une
na súa extremidade superior a un cálice en forma de tulipa, son as tres
partes que forman a copa de viño.
O pé ten a vantaxe de ofrecer
un agarre correcto, liberando o recipiente que contén o viño do contacto dos dedos e polo tanto da
transmisión de calor e de manchas
que ensucien as paredes da tulipa e
impidan a correcta visualización
da cor do viño, tamén permite imprimir un movemento de rotación
ao cálice para liberar mais rapidamente os aromas que contén.
A incidencia da copa na apreciación visual do viño reside na
súa transparencia total e na súa regularidade de moldeado así como
na súa forma. A copa inflúe no aspecto visual do brillo e da cor. Á
súa vez unha copa de moldeo irregular tende a dar efectos lenticulares que ante a luz produce dispersións ou converxencias luminosas
simulando pequenos espellos que
enmascaran as faltas de brillo. A
turbidez apréciase mellor en copas
panzudas, que no tinto precisan de
forte iluminación, porén en fondos
cónicos atenúanse as turbideces
Para os aromas as copas pechadas, con boca de inferior diámetro
que a panza, son máis axeitadas xa

que aberturas moi grandes resultarían excesivas para viños con aromas
moi volátiles. As copas de estrutura
cilíndrica non resaltan os aromas.
A forma da tulipa e a espesura do cristal son determinantes na
forma en como o viño entra na
boca e baña os órganos sensoriais
responsábeis do gusto.Unha sonoridade aguda en percusión indica espesor sutil e regular e bordo
fino. Así uns cálices conducen o
viño para que sexa valorada a súa
acidez e frescura mentres que outros fan que o sexa a súa dozura.
Aapreciación da cor, aroma e sabor do viño é potenciada e valorizada coa utilización da copa axeitada
A copa énchese sempre a menos de dous terzos para posibilitar o movemento rotatorio que
facemos denantes de cheirar.
O viño debería ser tratado con
coidado, especialmente durante o
seu repouso na botella, así procuraremos non axitala dende a súa
garda até a mesa e darlle un tempo de repouso, no caso de ter sido
transportada nunha longa viaxe,
que será proporcionalmente maior
se se trata dun viño vello
Como a temperatura da adega
normalmente non é a mesma que
a do comedor, será necesario en-

frialo ou elevar a súa temperatura.
No caso de ter que elevar a temperatura o ideal sería situar o viño
no comedor unhas horas antes de
ser servido, namentres que se
convén arrefrialo o mellor método é un caldeiro con auga e xeo.
A seguinte táboa é indicativa
de tipos de viños e a temperatura
de servizo sen ter en conta as diferentes estacións do ano e a influencia anímica no consumo do viño.
■ 17-18º: tintos vellos
■ 14-17º: tintos con corpo e
crianza, olorosos, portos e madeiras.
■ 12-15º: tintos lixeiros ou
novos, afroitados e aromáticos,
amontillados
■ 10-12º: brancos con crianza,
rosados, viños doces naturais.
■ 8-10º: brancos novos, verdes,
finos de jerez e manzanillas.
■ 6- 8º: escumosos e con agulla.
■ 4- 6º: brancos doces e viños licorosos.
Os viños cargados de cor precisan máis de 15º debido ao gusto áspero da materia polifenólica
(os antocianos que proporcionan
a cor e os taninos), que se acentúa con temperaturas máis baixas. Os viños brancos poden
consumirse a menos de 10º por
carecer deses polifenois.♦

Carlos Jean
‘Volvo
con Najwajean’
M.B.
Ofrece en Vigo o seu último
directo en solitario. O concerto, que terá lugar na sala
Nova Olimpia o 19 de abril
está organizado por 100 Pipers Music. A partir de agora centrarase na súa faceta
de produtor e no proxecto
musical Najwajean que
comparte con Najwa Nimri.
Por que toma esta decisión?
Son pasos que se dan na
vida. Chega un momento no
que un quere percorrer outros camiños e buscar novas
sonoridades. Hai dez anos
fixen xunto con Najwa Nimri o disco No blood, que tivo
moito éxito, e quixemos repetir a experiencia.
O disco do que fala é de
tempos lentos pero vostede
ten un xeito máis funk, que
foi, en certo sentido o que o
levou a aventurase en solitario. Por que Najwa?
Ela publicou pola súa
banda tres discos e eu, na
miña traxectoria en solitario,
outros tantos. Pero ningún
deles acadou a mesma calidade que ese primeiro. Ademais cando traballamos xuntos foi incríbel, gústanos
compartir escenario e proxecto, por iso, en certo sentido, botabámolo de menos.
Están a gravar en Cádiz
o que será o seu novo álbum. Cando estará na rúa?
Está previsto que saia no
mes de setembro. Empezaremos entón unha xira de concertos e espero que pronto
esteamos presentando os temas aquí.
Será unha segunda
parte de Najwajean?
Non, máis ben é unha
evolución. Este disco podería verse como Najwajean
pero dez anos despois, cun
son máis natural, máis maduro e máis guitarreiro.
Como produtor tamén
ten novos proxectos.
Estamos traballando no
disco de Hombres G e no de
Marta Sánchez, pero no que
estou máis centrado e no álbum de Najwajean.
Da traxectoria en solitario que destacaría?
Quedaríame co tema Mr
Dababa, incluído no meu segundo traballo en solitario titulado Back to the earth. Esa
canción levaríame a países
como Xapón ou Arxentina.♦
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Curacións

Dous Contos

FRANCISCO CARBALLO

A

Semana de Filosofía (
Pontevedra, 9-13 de
abril do 2007)
revolveu o nerviosismo social
na busca de diagnósticos. Que
está a acontecer? A suba da
febre vén da proximidade das
eleccións a concellos e a parte
de gobernos autonómicos.
Febre sintomática, febre
da superestrutura, mais as
chagas da enfermidade están
no corpo social.
A sociedade hispánica
moveuse do franquismo a
unha democracia mediante
reformas legais e escuras
combinacións clientelares. Se
metes a man, na Galiza, en
calquera concello, toparás cun
avesporeiro; se a metes nunha
Deputación, quedarás sen
brazo; se analizas empresas,
escolas etc., encontrarás
despaños estraños de duplas
contabilidades. Unha
sociedade de certo benestar
mais con zonas escuras. Hai
tal número de persoal
descolocado e ao arbitrio de
caciques, entrampado e cunha
vida dupla que preocupa.
Temos unha porcentaxe (18
por cento) de pobres –un
cuarto mundo– en situación
penosa.
Os mass media (as
televisións sobre todo)
envolven este complexo
estruturado na falsidade
mediante a desinformación e
o cinismo redaccional. Os
mass media son unha coiraza
que illa e infantiliza. A escola
non é crítica, é cómplice. En
vez de explicitar o sistema
neoliberal que nos envolve e
destrúe, demonizan as
alternativas fracasadas
historicamente e as novas que
nin coñecen. Onde a
democracia avanzou cara a
formas participativas,
verbigracia en Alemaña,
ábrense perspectivas. En
España, onde a transición
inmobilizou a orde social,
predomina a falsificación,
verbigracia na busca de votos
na emigración.
Un diagnóstico completo
non é difícil; as breves
indicación devanditas sobran.
Que curación? Ao ver o noso
bipartito nunha loita diaria
cómpre decir: reformas en
profundidade dentro do
sistema, veñan. O bipartito
ten perante sí unha obra de
goberno colosal: desfacer a
rede escura e tupida de
caciquismo secular,
exacerbada desde 1988, e
fundar sobre rocha a
ordenación do país e as
relacións legais da sociedade.
Mais un Goberno só non
pode transformar a sociedade.
Esta é desigual e submisa á
hipnose. E cando un país está
na periferia do
neocapitalismo e dun Estado
inda centralista, reformas en
profundidade satisfan a sede
de xustiza, mais han precisar
o cambio ao sistema
alternativo inmune á tiranía
do mercado.♦

XERARDO PARDO DE VERA
A Xosé Miranda,
mestre contador.

Un conto, en Galicia
A Xalo Coruña Garcés entráralle a
teima de restaurar a vella casona
familiar galega e darlle algunha
utilidade social –a dubidosa utilidade dos réditos xa non o alcanzaría, ao cabo de dous anos entraría
na terceira idade. Pensou nun hotel de carácter histórico (rural singular chamábanlle tamén nos folletos promovidos polo Goberno
de Galicia), ou un museo da terra
e da historia, algo así, arrodeado
de fauna e flora do país nas 24
hectáreas que aínda lle quedaban
no circo da casa (isto, segundo lle
dixo un persoeiro da ordenación
do agro, era moi importante pra
que a vida voltase á terra, e apoiaríano). Consultou asemade o
asunto cos administradores da
cousa de Cultura, do Urbanismo e
máis do Turismo –“bonita cousa,
abofé,” dixeron todos– e encargou
un proxecto. Son caros os bos proxectos pro quixo o Xalo que llo
amañase un arquitecto de prestixioso apelido nos eidos da recuperación do patrimonio da nación e,
pese a que, ben certo, ía hipotecarse pra máis aló da súa vida,
contaba coa conformidade dos fillos, contentes de que a histórica
edificación non desaparecese e tivese un honroso destino; eles seguirían a pagar os préstamos porque, á fin, facíalles ilusión aquilo
de que nos curutos das vellas pedras ondease a bandeira do Antergo Reino de Galicia e a enseña do
marechal Pardo de Cela, o vellísimo avó asasinado (isto suxeriullo
Afonso Eiré, un seu amigo, nun
entretido xantar). Así, cando algún viaxeiro curioso inquerise sobre o significado daqueles senlleiros emblemas, zas!, que o Xalo
Coruña habíalles endilgar a historia da terra, enteira e verdadeira, e
cecais lles espertase o interese por
agrandar coñecementos na antiga
biblioteca. E aínda lles había ofrecer algunha peza galega nos anciáns pianos da casa.
—Ti queres guerra na Frouseira, outravolta– maliciouse un
delegado da Xunta.
—Non quero tal –respostoulle o Coruña chiscando o ollo–,
pro, se me buscan…
Total, que apresentou planos,
memorias, mapas, fotos de pedras, libros e móbeis, e canta explicación lle pediron, a maiores e
por escrito. Un bo feixe que fixo
exclamar o funcionario: “Ai ho,
así habíanse apresentar os proxectos todos”.
A Administración, ao que parecía e consonte lle aseguraron,
ficaba satisfeita e axudaría todo
o posíbel. Xalo agardou.

Outro conto,
no Reyno de Navarra
En tanto o Xalo agardaba recibiu
a noticia de que a centenaria tía
Karmen falecera e lle deixara unhas pedras alá pola terra de Nafarroa, que –como despois a historia

Na Frouseira aínda fican os restos dun dos castelos de Pardo de Cela.

das Hispanias lle apadriñou– chaman Reyno de Navarra. Foi ver as
pedras venerábeis e a triste realidade era que soamente un terzo
delas permanecía no seu sitio, liña
de fronteira e loitas cos francos,
tamén de cazatas feudais. Romántica e fiel tía Karmen, impoñentemente belida até a mesma morte!
Fora noiva dun poeta vasco-navarro finado no matadeiro nazi de
Dachau. “Eu son a perpetua noiva
de Henrique Aquitano, el está aquí
mentras eu viva”, mantivo até o
final, un final que lle chegou aos
103 anos mentres durmía (durmían os dous xuntiños, dicía ela).
Naquelas vellas pedras permanecía o recendo da musa da súa tía e
a voz do bardo mártir, máis agora,
diante daquela pandullada, que
podía facer o Coruña Garcés coas
pedras, como honralas? De onde
os cartos que farían falla pra poñelas no seu lugar e tallar as que
desapareceran ao longo de séculos? Como volverlles a vida?
Un alcalde –historiador e
abertzale, pra máis señas– soubo
da melancólica visita do galego
pola amábel (e guapa a eito na súa
madureza, unha bela tardona, que
din por Nápoles) dona da hostaría,
ribeireña do Bidasoa. O rexedor
propúxolle ao Xalo o arrendamento simbólico da vella torre –das
nostálxicas ruínas– prá súa transformación en museo etnográfico
co patrocinio do Consorcio para a
Cultura e o Turismo do reino vascón. No último andar reservaríase
un cuarto e un baño pra uso do dono, con acceso independente dende a nova construción auxiliar que
se incluiría no proxecto.
O galego achábase un pouco
pampo perante a xenerosidade
duns xestores acabados de coñecer. O alcalde explicóulle:
—Vostede e estas pedras
comparten nome e sangue. Queremos pedras vivas, se pode ser
co alento dos que aquí as puxeron e as defenderon, acariñándoas. Tamén queremos que vostede, galego de nación, veña vernos. A ruína das cousas ten amaño, a do espírito non, mais non
parece este o caso. Agradecémoslle a súa boa disposición e
queremos corresponder. Por certo, sabe que Xalo significa afábel
en éuscaro? Entenderémonos.

Ben certo. O Xalo entendeuse moi ben coas autoridades de
Nafarroa, da máis baixa á máis
encumeada.

Volve o conto de Galicia
Xalo Coruña Garcés demorouse
por demais no país dos vascóns,
dos que era verdade que aínda lle
tocaban unhas pingas nas veas.
Certo que a súa exigua conta corrente ía seguir sendo exigua pro
sentíase razoabelmente ledo.
Voltaría a se ocupar do asunto da
vella casona galega, por ben que
esta cuestión lle esixise un arriscado empeño (en metálico e do
caletre). Iluso galego en Galicia!
Pese ás boas intencións (así
llas manifestaron, e el creunos)
dos cargos provinciais, os novos
xerifaltes nacionais lle concedían
menos dun terzo da subvención
que a lei autorizaba (prometéranlle
máis da metade); tampouco non
daban razón nin explicación ningunha. Razoando que talvez –debido ás complicacións da posta en
marcha e ordenamento dunha nova administración– non se decatara ben das peculiaridades do proxecto (que non era unha “fonda” e
si podería ser unha fundación), e
por consello dunha responsábel local, o Xalo tentou entrevistarse
con dous altos cargos. Non o quixeron recibir. Apresentou, xa que
logo, o recurso de reposición (ben
ilustrado) que lle ofrecía a propia

lei dos gobernantes. Nin sequera
respostaron. Era evidente que proxecto tan elaborado os traía ao
fresco, as pedras vellas son iso: pedras vellas. Ou considerábanse demasiado “importantes”. Ou remoíalles algún complexo (“non pidas
a quen pediu”, chegou a matinar o
galego). Quen sabe o que pensa un
político (con minúscula)!
Ao galego non lle era xa posíbel, pois, facerlle fronte ao financiamento total do investimento necesario. A súa soa capacidade crediticia persoal non alcanzaría (e non é “home de negocios”). Con todo, volveu solicitar un encontro co encargado
dos proxectos do Rural: polo
menos, con eles poderíase planificar, como dixeran, a explotación da leira, que mantivese dignamente unha familia e axudase
no repoboamento do agro galego, nunha bisbarra deprimida pero ben comunicada e con dotacións aceptábeis. O dono, o Xalo, non pretendía (repetiuno) gañar cartos, só darlles dignidade á
terra e ás persoas. Inútil pretensión: déronlle largas e largas e
tampouco aquí non foi recibido
agora. Quen sabe o que pensa un
político (con minúscula, insisto)!
Xalo Coruña Garcés é un
compatriota que hai un tempo
–despois de pagar os gastos da
sua teima en Galicia, madia leva– foi vivir a Nafarroa. Falamos
de cando en vez♦

Manifesta Galiza

Manifestos na literatura galega do século XX
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
O manifesto, en primeira instancia,
é a mellor maneira de levar a cabo
un programa conceptual que abranxe, a
maioría das veces, aspectos filosóficos,
estéticos e políticos. No século XX
galego, todos teñen en común o feito de
que son ou propoñen unha teoría
militante do poder simbólico,
xa que suxiren unha interpretación da
realidade literaria e mesmo política,
que pretende ser unha indiscutíbel
impugnación simbólica das mesmas.

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS

Nº 1.264 ● Ano XXX ●
Do 19 ao 25 de abril do 2007

O Trinque
Últimos días dos Nabis
O 22 de abril remata no Quiosco
Afonso da Coruña a exposición
‘Os Nabis’. Con esta palabra hebrea (significa profetas) coñécese
un grupo de pintores do século XIX
afincados en Francia. Nesta mostra

pódense ollar 74 obras pertencentes
a figuras tan importantes como
Paul Gauguin, Georges Lacombe,
Jan Verkade, Emile Bernard, Jozsef
Rippl-Ronaï, Paul Sérusier e Felix
Vallotton, entre outros.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Concerto
Concerto da Mocidade

Arousa,
Arousa, Illa

A Coruña

■ MÚSICA

■ ACTOS

PABLO CARBONELL TRÍO

ALISON &
PETER SMITHSON

O sábado 21 ás 23h30 poderemos gozar deste concerto na discoteca Ilusión.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO NARANJO

As súas calcografías poden
contemplarse na Fundación
CIEC até odomingo 29.
Potato.

O sábado 21 a partir das 22h e por unha entrada de 5
euros, no Pavillón das Travesas de VIGO e presentado
por Carlos Blanco, teremos aos coruñeses Meu; aos
Dios ke te Crew; o reggae dos bascos Potato que presentan o seu novo traballo Como en Sueños; e a Josele
Santiago co seu disco Garabatos.♦

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

DAMÍAN EIRAS
Este artista presenta Maneira Individual no 2º andar
do Centro Social.

4x4

Bueu

Catro ciclos musicais para un mesmo circuíto adicados á
Tradición Instrumental, ás Voces Tradicionais, á Canción de Autor e ás Con-Fusións na música galega. Este
venres 20 ás 20h30 poderemos escoitar ao Rao Trío no
Casino Mugardés de MUGARDOS; a Leilía no Centro Social da Rúa en MIÑO; e ás 21h a Marful no Pazo da Cultura de CARBALLO. O sábado 21 teremos ás 20h30 ao proxecto Espido no C.C. A Fábrica de OLEIROS; a Serra-lhe
Ai!!! no teatro Pastor Díaz de VIVEIRO; e a Leilía no Principal de PONTEVEDRA. O vindeiro xoves 26 actúan Os Carunchos ás 18h30 no teatro da Cidade Universitaria de
VIGO; que repetirán o venres 27 ás 20h30 na Casa da Cultura de ALLARIZ; á mesma hora toca Marcos Teira na Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega de MUGARDOS.♦

■ EXPOSICIÓNS

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

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

La Incosciencia de Uoho
A banda formada por varios membros de Extremoduro toca este xoves 19 na sala Capitol de COMPOSTELA;
o venres 20 terémola na Sala A! de VIGO; e o sábado 21
poderemos escoitala na sala Xesteira de OURENSE.♦

Moon Cresta
Cresta
A banda galega de funk rock está de xira para presentar o
seu traballo debut, Erocktile disfunktion Soulutions, que poderemos escoitar en directo este venres 20 ás 23h na Zona
Zero de CALDAS DE REIS; o sábado 21 tocará na sala Clandestino de NIGRÁN; e o domingo 22 no Aturuxo de BUEU.♦

SFDK
O dúo formado por Zatu e Acción Sánchez, recoñecido como un dos grupos máis destacados do hip hop
estatal, presenta este xoves 19 ás 20h na Sala A! de VIGO o seu novo traballo titulado Los veteranos; o sábado 21 estarán na sala Capitol de SANTIAGO ás 20h30.♦

XII Ciclo de Jazz da Barrié

Toshiko Akiyoshi.

Lew Tabackin.

A Fundación Barrié adícalle
este ciclo ao son de New Orleans. Nel poderemos escoitar, este xoves 19 en dupla sesión ás 20h e 21h30 na sede
da entidade en VIGO, ao Toshiko Akiyoshi Trio & Lew
Tabackin; o mércores 25 ás
20h30 proxéctase no mesmo
lugar a película Sweet love,
bitter (1966); e o vindeiro xoves 26 poderemos escoitar ás
20h e 21h30 ao Eric Reed
Trio. O sábado 21 poderemos escoitar ás 20h30 no Palacio da Ópera da CORUÑA a
Jon Faddis e o Cyrus Chesnut Trio. O vindeiro xoves
26 en VIGO poderemos escoitar a Eric Reed Trio ás 20h e
21h30. Entrada gratuíta previa retirada da invitación a
véspera do concerto na seda
da fundación en Vigo a partir
das 20h e o mesmo día do
concerto na Coruña♦

D E

DEBUXOS DE LOBEIRA
Na Casa dos Poetas podemos contemplar esta mostra organizada pola Fundación Curros Enríquez en
colaboracióna coa Fundación Vicente Risco. Até este
venres 20 de abril.

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

PLANTANDO LIBROS
Durante todo o mes de
abril temos no Museo Histórico de Sargadelos esta
magnífica mostra na que
78 artistas, entre ilustradores e escritores, ofrecen a
súa visión particular da
natureza.

C U L T U R A

Parellamente á mostra Da
casa do futuro á casa de
hoxe, o Museo de Belas Artes organiza un ciclo de
conferencias que terá lugar
o vindeiro xoves 26 e venres 27, no que participarán
especialistas internacionais
de varias universidades. O
primeiro día ás 18h e 19h
Max Risselada e Dirk van
den Heuvel, da Universidade de Delft, impartirán as
charlas Another Shift, the
work and words of the
Smithsons in the eighties e
Simple life, well done. Some notes of culturalism
and Englishness, aos que
lles seguirá, ás 20h, Fernando Agrasar, da Universidade da Coruña, con Unha entre vintecinco millóns... Ideas e arquitecturas en Bath. Na segunda
xornada poderemos escoitar, ás 19h, a Josep María
Montaner, da Universidade Politécnica de Catalunya, que falará sobre Clusters e mat-buildings, para
rematar, ás 20h, coa intervención de Beatriz Colomina, da Universidade de
Princeton, sobre Un aire
aínda non respirado: A casa do futuro dos Smithson.
■ CINEMA

CGAI
No ciclo adicado ao director israelí Avi Magrabi
podemos ollar este xoves
19 ás 20h30 Espera, son
os soldados, teño que colgar (2002), e Vinganza
por un dos meus dous
ollos (2005). Do xaponés
Hirokazu Kore-eda proxéctase este venres 20 ás
18h a fita Eu só quero ser
xaponés (1992), e máis o
vídeo Agosto sen el
(1994), e no ciclo Fóra de
serie temos ás 20h30 El ciclo Dreyer (2006), dirixida
por Álvaro del Amo. O sábado 21 os máis cativos
poderán gozar, ás 18h e
con entrada de balde dentro do ciclo Historias de
cine para nenos, coa fita

E

E S P E C T Á C U L O S

Kirikú y las bestias salvajes. En Testamentos fílmicos proxéctase o sábado 21
e luns 23 ás 20h30 Sacrificio (1986), de Andrei Tarkovsky; e o martes 24 e
xoves 26 á mesma hora
Fraude (1975), de Orson
Welles. O ciclo adicado ao
Novo cinema Coreano preséntanos o mércores 25 ás
20h30 Peppemint Candy
(2000) de Lee Changdong. Máis información en
www.cgai.org.

COSMOS

O MACUF desenvolve na
sala Picasso, parello á mostra do mesmo nome sobre
ciencia e tecnoloxía, este
ciclo no que poderemos
ollar o martes 24 ás 20h La
pesadilla
de
Darwin
(2004), de Hubert Sauper.
■ EXPOSICIÓNS

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.

ALISON & PETER
SMITHSON

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

Nabucco
A State Opera de Bulgaria preséntanos
esta magnífica versión do clásico de Verdi: o mércores 25 en LUGO; o xoves 26
no FERROL; o venres 27 ás 21h no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA; e o sábado 28 terémolo no Auditorio do C.S.
Caixanova de PONTEVEDRA.♦

seum de 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, até o 1 de xullo, a
mostra Los cuerpos como
territorio, coa que esta fotógrafa presenta unha visión estética das tribos africanas de Etiopía.

OS NABIS
O Quiosque Afonso acolle
esta impresionante mostra
con 70 obras que aborda o
estudo do grupo artístico
seguidor de Gauguin e da
escola de Pont Aven, posteriores ao impresionismo e
pais dos postulados da abstracción.

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

O finlandés
Kimmo
Pohjonnen
toca este
xoves 19 na
CORUÑA.

Carteleira
Carteleira

☞

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.♦

O teatro Rosalía de Castro da
CORUÑA acolle o venres 20 e sábado 21 a representación desta
peza de Jordi Galán, na que se
fala da crueldade nas relacións laborais, tomando como excusa os
procesos de selección de persoal.

O domingo 22 e luns 23 poderemos ollala no Centro Cultural
Caixanova de VIGO; o martes 24
chegará ao Pazo de Congresos de
OURENSE; e o mércores 25 estará
no Centro Social Caixanova de
PONTEVEDRA.♦

Melide
■ MÚSICA

LUME
A xira Folk Express chega
con ester grupo o vindeiro
venres 27 á sala Gatos.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

IGNACIO PÉREZ-JOFRE

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

ÓSEOS COSMOS

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

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

JOSELE SANTIAGO
O recoñecido músico presenta en directo Garabatos
este xoves 19 no Playa Club.

ESCOLMA
No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até maio.

KEITH HARING
A Fundación Caixa Galicia
reúne, até o 10 de xuño, na
mostra Obra gráfica completa sobre papel 1982-1990
215 traballos dun dos artistas
máis talentosos da arte pop.

GABRIEL TIZÓN
Até o domingo 29 poderemos
ollar na galería Sargadelos a
mostra fotográfica sobre o
Sáhara Afogados no Deserto.

Lugo

■ MÚSICA

MERCEDES LENCE

O ciclo Música con Raíces
presenta este xoves 19 ás
21h no teatro Rosalía de
Castro ao recoñecido como
o artista máis vangardista e

O C.S. Caixanova reúne,
até o domingo 22, 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.

Señor Chinarro vén presentar o seu novo traballo o
sábado 21 na sala Mardi
Gras. O domingo 22 estará
no mesmo lugar a lexendaria banda de punk rock de
Los Ángeles The Zeros; e
o vindeiro venres 27 poderemos escoitar en directo
aos Sugar Mountain, co
seu novo disco In the raw.

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

LÚA CON LUVAS

DE ESCULTURA

Ferrol
Ferrol

No Centro Social Caixanova
poderemos admirar, até o 27
de maio, a mostra Destino la
libertad 1962-2002, con
obras de grande formato e
enorme forza plástica de artistas como Barceló, Broto,
Saura, Tàpies ou Sicilia.

FRANCISCO LÓPEZ

THE ZEROS

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.

KIMMO POHJONNEN
The Zeros
están no
Mardi Gras
este
domingo 22.

rompedor da música finlandesa actual.

DESTINO LA LIBERTAD

EL FLORIDO PENSIL

MESTRES DA LUZ

JOSÉ MANUEL BROTO

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle até xuño a
mostra de fotografía e vídeo Colección Circa XXPilar Citoler.

Acrílicos sobre tea, colaxes,
debuxos e fotografías costitúen a atrevida proposta, de
frescura pouco doada e con
gran forza expresiva, na que
o seu audaz universo cromático se encarga de dar coherencia a tanta creatividade.
No Centro Cultural da Deputación até o 29 de abril.
A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

Broto expón
na
Fundación
Caixa
Galicia
coruñesa.

EL OJO QUE VES

Esta obra é representada
pola compañía basca Tanttaka Teatroa este xoves 19
ás 20h30 no Principal.

O Porriño
■ ACTOS

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

TOQUES DE CARAMULO

Os portugueses tocan este
venres 20 ás 23h no Liceum.
Na mesma sala celébrase o
sábado 21 unha homenaxe a
Zeca Afonso. E o vindeiro
venres 27 poderemos gozar
cunha noite de blues ao cargo da Víctor Aneiros
Band. Máis información en
www.barliceum.com.

Pontevedra

■ TEATRO

■ ACTOS

CULTURA EN FAMILIA

COMER SAN
Mª José Roselló, experta en
nutrición e dietética, é a invitada do ciclo de conferencias
Xornalismo do século XXI
que se celebra no Centro Social Caixanova este xoves 19
ás 20h para falar sobre A importancia de comer san.
■ EXPOSICIÓNS

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

GRAVADO CAIXANOVA

Até o domingo 29 o Centro
Social da entidade presenta os
87 mellores traballos seleccionados na IX edición da recoñecida Bienal Internacional.

O sábado 21 ás 18h no C.C.
Municipal teremos o espectáculo Maxilusión do mago
galego Javier Muro.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

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.

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
sábado 28 de abril.

■ MÚSICA

ZËNZAR
A veterana banda de Cerceda cumpre o seu vixésimo
aniversario presentando en
directo o seu novo traballo
Sigue...e dalle, este venres
20 ás 23h30 e por unha entrada de 3 euros na Fragua.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Sada
■ EXPOSICIÓNS

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

EVA MORANT
ARTAZKOZ
Até o sábado 28 temos na
galería DF Arte Contemporánea a mostra 270404 /
300307 con instalacións,
debuxos, pinturas e esculturas desta artista.

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 maio, a mostra de Ivan
Prieto Interiores con Figura.

EDUARDO ALMAJANO

As súas fotografías, baixo o título de Mantendo vivas as frechas amarelas, poden ser coñecidas no Museu das Peregrinacións até o 10 de xuño.

IONE ROBINSON

Santiago

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

■ CINEMA

O DEBUXO POR DIANTE:

CHIP LORD
O CGAC presenta este xoves 19 ás 18h o ciclo Monocanais 1981-2004, no
que se proxectan os vídeos
Ballplayer (1986), Motorist (1989) e Movie Map
(2003), realizados polo crítico artista norteamericano.

XOGANDO CO TEMPO
A Fundación Caixa Galicia
acolle este ciclo no que poderemos ollar o luns 23 ás
20h15 e con entrada de balde a fita Cousas que diría
con só mirala.

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.

LUÍS SEOANE

■ EXPOSICIÓNS

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

DE PROFUNDIS

CGAC

Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado poden
ollarse na sede de Caixa Galicia desde este venres 20.

PATRICIA BOMBÍN
A pintora de Buenos Aires
expón as súas obras de recente creación, desde este venres
20 na galería Sol & Bartolomé (San Francisco 30).

O AFIADOR
A Fundación Sotelo Blanco
presenta unha mostra sobre
un dos oficios máis característicos do rural galego, particularmente no norte da
provincia de Ourense, con
rodas, utensilios e esculturas pertencentes á colección
de Florencio de Arboiro,
que poderemos visitar até o
24 de xuño na sede da fundación (San Marcos 77).
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co, Comercial; e o vindeiro
xoves 26 tocaralle o turno
aos coruñeses Snail.

El método Grönholm
Grönholm

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.

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

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

RONSEL DE ILUSIÓNS

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

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL CARREIRA

A galería Porta 11 acolle
unha mostra do pintor.
A artista expón no Pazo da
Deputación Provincial os
seus cadros e fotografías.

MONICREQUES
DE KUKAS
Podemos visitar a mostra Facendo teatro con marionetas
na capela de Santa María.
■ MÚSICA

SEVIGNY
A coruñesa Lucía Rolle
presenta o seu primeiro traballo titulado Melalcoholic,
con influencias do folc
americano, o pop, a bossa,
o jazz ou o rock, este xoves
19 no Clavicémbalo. O
venres 20 poderemos escoitar en directo na mesma sala Onde nace o vento do
Pepe Vaamonde Grupo; o
sábado 21 teremos aos Ruxe Ruxe co seu quinto dis-

El ojo que
ves é unha
mostra de
fotografía e
vídeo na
que
podemos
contemplar
imaxes
como esta
de Joan
Fontcuberta
titulada
Milagre da
ignición de
Santo Elmo.
Na Fundación
Caixa
Galicia de
PONTEVEDRA
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Convocatorias
ANTÍA OTERO

Sara Tavares.

■ MÚSICA

SARA TAVARES
A voz máis renovadora da
música caboverdiana canta
este xoves 19 ás 21h no Auditorio de Galiza, nunha
nova edición do ciclo Sons
da Diversidade. Entradas á
venda en www.caixagalicia.es, no 902 434 443, e na
billeteira do auditorio a un
prezo de 15 euros.

DIEGO MAXIMINI

O cantautor arxentino vai
dar un concerto este xoves
19 na Casa das Crechas; o
luns 23 ocupará o seu lugar
Xoan Curiel; e o mércores
25 haberá unha gran foliada
para celebrar o aniversario
da Revolución dos Caraveis, con destacados músicos galegos e portugueses.
Antonio
Vega e Luis
Eduardo
Aute cantan o
sábado 21 en
SANTIAGO.

A vicepresidenta da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e unha das caras
máis novas da poesía galega actual, imparte un Obradoiro de aproximación á
literatura e creación literaria para crianzas de 10 a 15 anos, que se desenvolverá
os luns 30 de abril, 7, 14, 21 e 28 de
maio, e 4 de xuño de 18h a 19h30 na
Fundación Granell de SANTIAGO DE
COMPOSTELA. O prezo por participante
é de 30 euros e o número de prazas por
obradoiro é de 15. Máis información en
www.fundación-granell.org.

III CONCURSO DE SMS
A área de Normalización Lingüística do
Concello do PORRIÑO organiza, por terceiro ano, este concurso de mensaxes
de móbel en lingua galega, no que se
premiará a mellor mensaxe de tema libre enviada ao número 679 039 567,
valorándose a orixinalidade e calidade
de expresión, dunha extensión dun máximo de 160 caracteres, incluídos os espazos e sen empregar acentos ortográficos. A data límite para enviar os textos
é o 11 de maio, e todos os recibidos
amosaranse na web www.centroculturalporrino.com. da Biblioteca Municipal. O primeiro premio conta con 250
euros, o segundo con 150 e o terceiro

con 100, e no caso de que a persoa gañadora sexa menor de idade, recibirá,
no canto dos cartos en metálico, un agasallo valorado na cantidade establecida.

MURALLA ABERTA
O Concello de Lugo promove a primeira edición deste concurso xornalístico co
fin de fomentar a igualdade de dereitos
entre homes e mulleres, contribuír a
erradicar a violencia de xénero e destacar aquelas mulleres que desempeñaron
un importante papel nalgún ámbito, para o que establecen dúas categorías, unha para artigos ou reportaxes publicadas
nun medio en formato papel electrónico
e outra para fotografía xornalística. Poderán participar os traballos encadrados
en cada unha das disciplinas anteriores
difundidos a través de calquera medio
de comunicación do Estado, entre o 1 de
xaneiro e o 31 de decembro de 2006,
que non foran premiados noutros certames. Para a primeira categoría haberá
que presentar a páxina orixinal do xornal publicado e tres copias en A4 do artigo en formato word cun lema. A copia
da publicación presentarase nun sobre
pecho no que figure o lema do autor e,
noutro sobre, deberán figurar os dados
persoais do autor e un breve currículo,
debendo presentarse a tradución a gale-

I FESTIVAL DE AUTOR

BERTA ESPAÑOL SALVAT
Mosta a súa pintura, até o
26 de maio, na galería Trisquel & Medulio.

Dirixida por Jesús Amigo, e
coa participación do pianista Jorge Federico Osorio e
a soprano Ana Häsler, interpreta, o vindeiro xoves 26
ás 21h, no Auditorio de Galiza, obras de Halffter, Poulenc e Braga Santos.

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS

COMPOSJAZZ
O vindeiro sábado 28 ás
21h actúa no Auditorio de
Galiza o cuarteto do batería
galego Carlos López.

mingo 29 na sala Yago unha
adaptación do clásico de
William Shakespeare. Entradas e horarios en
www.salayago.com.

(cos desconto do 40% para
estudantes, titulares de carné xove e maiores de 65
anos), e de 5 para os domingos, día do espectador.

■ TEATRO

A PIRAGUA

SALA YAGO

BLAZEK
Na sala Nasa temos este
xoves 19 e venres 20 ás 22h
e o sábado 21 ás 21h e 23h
a peza El retrete de Dorian Grey.

ROMEO E XULIETA

Teatro do Noroeste representa desde este xoves 19
até o domingo 22 e desde o
vindeiro xoves 26 ao do-

O Centro Dramático Galego estrea esta peza, escrita e dirixida por Cándido
Pazó e interpretada por Xosé Manuel Olveira Pico,
Susana Dans, Yolanda
Muíños, Marcos Orsi, César Goldi, Ricardo de Barreiro e Marián Bañobre.
Até o 13 de maio no Salón
Teatro. As representacións
para o público xeral terán
lugar ás 20h30 os venres e
sábados, e ás 18h00 os domingos. As entradas poranse á venda na billeteira desde dúas horas antes do comezo do espectáculo a 10
euros os venres e sábados

Os máis cativos poderán
gozar o domingo 22 ás
12h30 co espectáculo de títeres Cucho, coco e o Dilema do 6.

GAL

O xoves 26 e venres 27 poderemos gozar na sala Nasa
do cabaré colectivo na Ultranoite.

ZARDIGOT
O vindeiro xoves 26 e venres
27 ás 21h représentase no teatro Principal esta peza de
Euloxio Ruibal, da man de
Espéllo Cóncavo e baixo a
dirección de Arturo López.

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 até este sábado 21.

VIAXES

A libraría Libros para So-

Compostela Máxica
A Semana Internacional
do Ilusionismo de SANTIAGO continúa este xoves 19
ás 17h no Centro SocioCultural (CSC) de Amio
con Kiko Pastur; ás 18h
teremos no CSC do Eixo a
Dani García e no CSC de
Laraño ao Mago Benxamín; ás 18h30 actuará no
CSC de Vite o Mago Pablo e no da Pontepedriña o
Mago Xacobe; ás 19h no
CSC das Fontiñas faráo
Chrystyan Magic; e ás
20h30 no CSC da Casa
Agraria o Mago Marttyn.
O mesmo día poderemos
gozar ás 13h cos trucos de
Armando Lucero na Praza Roxa; cos de Jean Philippe na Praza do Toural; e
cos do Mago Norberto
nas Pratarías, que repetirá
actuación ás 18h na Praza

Convócanse axudas para o fomento
das razas autóctonas galegas de protección especial en perigo de extinción. Poderán acollerse ás axudas as
organizaicións ou asociacións de
criadores que estean recoñecidas pola Comunidade Autónoma, carezan
de ánimo de lucro, que acrediten que
os gandeiros que as integran dispo-

ñen dun mínimo do 60% das reprodutoras da raza ou razas en perigo de
extinción, garantan ademais nos
seus estatutos a participación democrática dos seus membros e que dispoñan dos medios técnicos, de laboratorio e de persoal axeitados para a
realización das actividades subvencionadas. O prazo para presentar as
solicitudes remata o 22 de maio. A
orde completa está recollida no
DOG de 12 de abril de 2007.♦

Roxa; hora, tamén, da actuación de Miguelillo no
Toural e de Malo, el Malísimo nas Pratarías. Para rematar a xornada teremos
no teatro Principal ás 20h
a Magomimo Anyo, Luis
García, Román García, e
Javier Muro, presentados
por Martin Camiña; na
Praza da Quintana ás
21h30 temos a Dylan Ace,
Malo el Malísimo, Mago
Romarís, Cyrille Sinclair,
Mago Vituco e Pedro Volta, co Mago Cali como
mestre de cerimonias; e ás
24h no pub Dado Dadá a
Dani García, Javier Muro, e Magomimo Anyo,
facendo a presentación o
Mago Richard. O venres
20 estarán ás 13h na Praza
Roxa Malo el Malísimo e
Miguelillo, na Praza do

Este grupo de teatro do PORRIÑO baseado na autoxestión e formado por xente nova xestiona e dirixe, na primeira
quincena de agosto, unha actividade de
formación teatral dirixida á mocidade
galega de entre 15 e 30 anos, co obxectivo principal de fomentar as inquedanzas artísticas dos participantes a
través do coñecemento das técnicas teatrais e das experiencias que xurden na
convivencia. Nestas xornadas desenvolveranse obradoiros de expresión
corporal, caracterización teatral, técnica vocal, contacontos, interpretación,
danza e actividades circenses, ademais
de visitas turísticas, videofórum e asistirase a unha representación teatral, rematando coa posta en escea dunha peza creada expresamente durante esa
quincena. A inscrición, para unha das
25 prazas disponíbeis, pode facerse na
Dirección Xeral de Xuventude da Xunta, nos servizos de xuventude da delegación provincial ou a través do OMIX
de Porriño, cun custe de 140 euros.♦

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

O cineclube Lumière proxecta o luns 23 ás 20h30 no
Auditorio do Concello este
drama dirixido por Manolo
Nieto no 2006.
■ EXPOSICIÓNS

MAYDAY

TAMARA DE LEMPICKA

Amig@s da República organiza, por segundo ano consecutivo, este ciclo de conferencias que se celebran no
C.C. Caixanova, no que vai
intervir o mércores 25 ás 20
h. Antonio García-Trevijano, avogado e fundador da
Junta Democrática, coa
charla Cara a III República.

XERPO

LA PERRERA

■ ACTOS

XORNADAS
REPUBLICANAS

produción e rodaxe do guión gañador,
e a súa posterior distribución nunha
ampla rede de festivais nacionais e internacionais. Información completa en
www.curtocircuito.org.

■ CINEMA

Vigo

Tocar de Ouvido

D.O.G.

ñar (Triunfo 1) continúa co
programa de animación á
lectura, con sesións de contacontos os venres polas
tardes ás 18h30.

A sala I do C.S. Caixanova
acolle, até o 6 de maio, esta
mostra do artista Pepe Galán, na que a través de vintecinco obras, algunhas de
gran formato, pretende denunciar os perigos que
ameazan os mares galegos.

Do sábado 28 de abril ao martes 1 de maio as asociacións Pédexumbo,
Gaita-de-foles e D´Orfeu organizan, na vila portuguesa de ÉVORA, o Tocar de Ouvido-Encontro de Tocadores Tradicionais, no espazo Celeiros.
Ademais de diferentes obradoiros de aprendizaxe de instrumentos de
música tradicional, haberá proxección de películas, debates, feira de instrumentos, exposicións, sesións de música e bailes nocturnos. Máis información no 266 732 504, en www.dorfeu.com ou www.gaitadefoles.pt.♦

CONSELLARÍA
DO MEDIO RURAL

Até o 27 de abril está aberto o prazo de
recepción de guións de curtametraxes
para participar na sección oficial do IV
Festival Internacional de Curtametraxes Cortocircuíto de SANTIAGO. Os
autores, nados ou residentes en territorio español, poderán enviar as súas
obras de temática libre, escritas en galego ou castelán, coa condición de que
o 80% dos seus escenarios, interiores e
exteriores, poidan localizarse en Santiago de Compostela. O obxectivo do
concurso, dotado con 40.000 euros, é a

■ EXPOSICIÓNS

REAL FILHARMONÍA

No teatro Principal poderemos ollar o sábado 21 esta
representación da compañía Arrás.

COMPOSTELA PLATÓ

Tui

O Multiúsos Fontes do Sar
acolle, o sábado 21 desde
ás 21h, o concerto de dous
grandes cantores estatais,
Antonio Vega e Luis
Eduardo Aute.

ASUMINDO RISCOS

go ou castelán no caso de que os traballos estean redactados noutras linguas
oficiais. Para a categoría de fotografía
xornalística, presentarase unha reprodución de 30 x 40 cm. montada en soporte
ríxido e unha copia en formato dixital
cunha resolución mínima de 300 x 300
píxels, figurando por detrás da imaxe e
no CD o lema elexido e, nun sobre pecho, baixo o lema, incluíranse a páxina
do xornal ou revista onde se publicara e
un documento cos dados persoais e currículo do autor. Os traballos dirixiranse
á Casa de Muller e Benestar Social do
Concello de LUGO, sito no Parque da
Milagrosa, Avenida da Coruña 212,
27003, antes do 20 de abril.

Desde este xoves 19 poderemos visitar na Casa das Artes unha mostra adicada á artista polaca, unha das principais pintoras do século XX.

ANA RINCÓN
Até o 11 de maio poderemos
contemplar a súa mostra
pictórica na galería María
Prego (Luís Taboada 21)

JESÚS NÚÑEZ
Até o domingo 29 podemos
admirar a obra do artista de
Betanzos no C.C.Caixanova.

DOCUMENTOS

Temos no MARCO a mostra
A memoria do futuro, na que
artistas de talla internacional
como The Atlas Group/Walid Raad, Bleda y Rosa, Luc

Magomimo Anyo.

Toural Armando Lucero e
Justo Thaus, e na das Pratarías a Jean Philippe e o
Mago Norberto; o Auditorio de Galiza acollerá ás
21h a Gala Internacional
de Compostela Máxica,
que se repetirá o sábado

21, con Aaron Crown,
Armando Lucero, Jason
Ace, Johnny Lonn, Kevin
James e Mahka Tendo,
que serán presentados por
Pepe Regueira. Máis información en www.compostelacultura.org.♦

Berta
Español
Salvat
expón
en TUI.

■ 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.

O grupo
norteamericano
Fu Manchu
toca en
VIGO o
próximo
venres 27

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.

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 Feirma-Fundación Laxeiro á creación artística.

A Rede

até o 20 de maio, exploran as
diferentes maneiras nas que
as vidas das persoas poden
vense afectadas polas marxes, a través de cinco eixos
temáticos: Historia / Conflito; Inmigración / Emigración; Realidade / Fición; En
terra de ninguén; e Espazo /
Arredores. Os artistas participantes son Chantal Akerman, Maja Bajevic, Pierre
Bismuth, Ergin Çavusolglu,
Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva, Alberte
Heta, Marine Hugnnier, Sejla Kameric, Alejandra Riera
& Fulvia Carnevale, Anri Sala, Bojan Sarcevic, Zinb Sedira, Santiago Sierra, Costa
Vece, Jun Yang e Guzmán de
Yarza Blache.
■ MÚSICA

CARLOS JEAN
O artista ferrolán ofrece o seu
último concerto en solitario
este xoves 19 ás 22h na sala
Nova Olimpia, cunha entrada
na billeteira de 15 euros.

FUNDACIÓN
DA CALIDADE INDUSTRIAL
www.fundacioncalidade.org
Páxina electrónica da Fundación para o
Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galiza,
que depende do Goberno galego e que informa tanto das súas actividades como
das dos centros que están integrados nela, ademais de incluír anuncios oficiais
de concursos e informes en marcha.♦

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

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

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

ENSEMBLE
MICROLOGUS
Este grupo de intérpretes
especializados en música
medieval vocal e instrumental italiana toca este xoves 19 ás 20h30 no C.C.
Caixanova.

TRANSILVANIANS
O combo local de ska,
rocksteady e reggae, formado por membros procedentes doutros grupos como Dakidarría, Skacha, Siniestro Total, Os Resentidos, Skarnio ou Frangos,
toca o sábado 21 na Iguana. O vindeiro sábado 28
gozaremos na mesma sala
co directo do ciberpunk
Minim e do pop bailábel
do Colectivooruga.

FU MANCHU

Os norteamericanos chegan o vindeiro venres 27 ás
22h á Sala A! para presentar o seu décimo disco titulado We Must Obey, xunto
cos Valient Throrr. Entrada anticipada á venda por
18 euros en www.ticktackticket.com ou por 20 na billeteira.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto; véndese
piso en Porto do Cabo, no concello
de Valdoviño; e tamén unha mesa de
comedor de castiñeiro. Chamar ao
676 727 518.
■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.
■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.
■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no
Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2:
tres cuartos, cociña, sala ampla, terraza
de 10 m2, garaxe e trasteiro por 500 .
Telf. 609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Xa está na rúa o nº 2 do boletín Galiza-Israel. Se queres recibir un exemplar en pdf ou en papel, de balde, envía
un correo a galiza_israel@yahoo.es

25 ás 14h na Cidade Universitaria.

O REI DOS MARES
The Pinga Teatro presenta
esta produción para o público infantil no teatro Arte Livre o domingo 22 ás 12h. Información e reserva de entradas en www.tal2005.com.

PLATAFORMA
O vindeiro xoves 26 poderemos contemplar no Centro
Cultural. Caixanova a peza
dirixida por Calixto Bieito e
protagonizada por Juan
Echanove, Poema dramático hiperrealista para siete
voces y un Yamaha.

■ 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-

Porto
Porto
■ MÚSICA

XVI FESTIVAL
INTERCÉLTICO
O vindeiro venres 27 ás
21h30 comeza, no renovado
cinema Batalha, unha nova
edición do festival coa actuación dos lusos L_men, nova
banda local que presenta o
seu recente traballo Fogo
Dançante, á que lle seguirán
os irlandeses Téada; o sábado 28 tocaralle o turno aos
portugueses Mú, que compartiran escenario cos galegos Pepe Vaamonde Grupo. Ademais, como en edi-

■ 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.

■ 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.♦

cións anteriores, o Intercéltico viaxará por Portugal e levará a festa a ARCOS DE VALDEVEZ o venres 27, co directo da Brigada Víctor Jara,
banda referencia da música
tradicional do país veciño, e
dos Téada, o sábado 28.

Madrid
■ ACTOS

LUIS MATEO DÍAZ
O escritor e membro da Real
Academia Española intervén, xunto co xornalista e
escritor Carlos Reigosa e o
crítico literario Ángel Basanta, na charla A herdanza

de Cervantes na novela actual, que se celebra o luns 23
ás 20h na Casa de Galiza. O
martes 24 teremos a conferencia inaugural do ciclo
Científicos galegos a cargo
de Mª Teresa Miras Portugal, sobre Neuronas, neurotransmisores, pensamento e
evolución; o mércores 25 no
ciclo Recrea Galiza, recitará
os seus poemas Francisco
Brives que estará acompañado á guitarra por Manu
Clavijo; e o xoves 26 a antropóloga social Patricia
Martínez de Vicente vai falar sobre A intelixencia británica en Galiza durante a
II Guerra Mundial.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ TEATRO

PETER PUNK

O enxeñoso pallaso e malabarista actúa o mércores

Los Santos
O grupo coruñés, aficionado ao
rock máis próximo do psychobilly
e influidos polos Cramps e Ramones, comezan este xoves 19 ás
23h45 na Tendinha dos Clérigos do
PORTO a súa xira portuguesa; seguen despois para a ALBERGARI-AVELHA, no lugar da BRANCA, onde
oferecen un concerto ás 23h30 no
Colinas Bar, que será antecedido
pola actuación de One Man Hand,
de Esmoriz; finalizan este paseo na
mítica sala Azenha D. Zameiro o
sábado 21 ás 23h30 en VILA DO
CONDE onde terán a compaña dos
barcelenses Classified.♦

Pacen vacas e campan placas na Alameda de Vigo. As primeiras queren pasar por modernidade
en tempos sen ela e, as segundas seguen a loar victorias pírricas e colonianismos decimonónicos.
Vacas e placas na Galiza temos abondo. Poucas vacas sobran, mais, moitas placas feden.♦
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Anuncios de balde
■ Véndese Golf serie 2 con ITV por
1.000 euros. Razón no telf. 679 421 169.

H

oubo referendo constitucional no Ecuador.
Os xornalistas e os
expertos dixeron que calquera resultado por baixo do
70% sería unha vitoria “pírrica” do presidente (na-

cionalista) Correa que promove a nova carta magna.
Non o dixeron, pero é obvio,
que se o resultado fose do
90% entón merecería a cualificación de fraude ou de resultado “á bulgara”. Por sor-

te para Correa, condicionado
por un abano democrático
tan estreito, os sis ascenderon ao 80%. Ecuador só pide
“dereito a decidir” sobre os
seus recursos. Que difícil llo
poñemos os demócratas.♦
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Concepción Fernández Rodríguez
‘Na farmacia da que me despediron non me deixaban
vender condóns’
H. VIXANDE
Durante dezaoito anos foi farmacéutica titular no Courel.
Agora anda á procura doutra
botica propia e mentres tanto,
traballa de auxiliar nas farmacias doutros titulados. Chámase Concepción Fernández Rodríguez e conta a súa última
experiencia, nun lugar no que
non podía vender condóns.
Que acontece?
Que me despediron. Empecei
a traballar o cinco de marzo nunha farmacia da Praza da Industria e despedíronme o nove de
abril. Cando entrei, o primeiro
que me dixo a dona, que é do
Opus Dei segundo admitiu, foi
que a única condición que puña
era que non se podían vender nin
preservativos nin anticonceptivos sen receita.
Con receita si?
Con receita si, é obrigatorio,
pero se despachaban sen receita
moitos medicamentos que necesitan receita; de todo tipo agás os
antibióticos e os psicotropos.
É legal?
A lei di que determinados medicamentos só se poden despachar con receita. Iso inclúe píldoras como o Nolotil, por exemplo.
E pódese negar a vender algo?
Depende de qué. É legal negarse a vender anticonceptivos sen receita, pero entón que a pidan en todos os casos nos que é obrigatorio.
E os condóns?
Os condóns pódense non
vender porque non son un medicamento.
Vamos, entón é obxección
de conciencia.
As farmacias son dispensarios
de medicinas dadas por concesión

PA C O VILABARR O S

pública segundo uns requisitos
moi estritos. Se hai obxección de
conciencia, que a haxa na casa.
Nas farmacias, ao amparo das
concesións públicas, non.
Atopou máis atrancos?
Non, só que, a pouco de entrar, a auxiliar da farmacia preguntoume se ía a misa e comun-

gaba. Despois, cando volvín ao
traballo tras os festivos da Pascua,
volveu preguntarme se fora a misa e comungara na Semana Santa.
Tamén me preguntou se me confesara e dixo que se non me confesaba non podía comungar.
E por que a despediron?
Sospeito que a compañeira ti-

ña medo a perder o posto, pero a
razón que deron foi que non tiña
o perfil dos clientes da farmacia.
Que perfil tiñan eles?
Ningún en concreto, pero tiven un problema cun cliente do
PP que dixo diante de min que se
el mandase a Zapatero matábao
ou colgábao. Eu díxenlle que
neste país os únicos que non respectan a vida son os terroristas.
A encargada dixo que ela estaba
pola pena de morte, como Bush.
Ten dereito a estalo.
Pero a min paréceme moi
forte. Estamos nunha democracia e no século XXI. Respectamos a vida. A esta xente Zaplana
e Acebes parécenlles de esquerdas. Claro, están todo o día a escoitar a Jiménez Losantos.
Será duro?
Durísimo, desde as nove e
media que chegaba até a hora de
saír. Pero máis duro aínda é non
poder despachar preservativos
coa SIDA que hai. Non falo por
convicción, senón do problema
sanitario. Na sanidade as convicións teñen que quedar na casa.
Volvamos ao seu despedimento, poden botala así?
Fun ao sindicato, son de
CCOO, e alí dixéronme que nestes contratos poden botarte no período de proba, que dura dous meses. De todas formas, a xefa afirmou que non dubidaba da miña
profesionalidade, pero dixo que a
algúns clientes non lles gustaba a
miña forma de ser tan aberta, chegou a dicir tan simpática. Por certo, quero que poña expresamente
a farmacia da que me botaron.
Dígaa.
A da Praza Eugenio Fabrique
en Vigo. A titular é María Xesús
Cid Canda.♦

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.
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Emigración
e voto
MANUEL CIDRÁS

X

a temos claro que a
proxectada reforma
do voto emigrante
non vai aplicarse nas próximas eleccións municipais. Mágoa, porque dende
logo é necesario perfeccionar os mecanismos de votación dos residentes no
exterior, para evitar condutas fraudulentas. Pero sendo importantes os controis
formais, a esencia do fraude democrático deste voto
non radica en que se deposite directamente en urna
ou se remita por vía postal.
Por máis que ninguén lle
queira poñer o axúoxere ao
gato, a pureza do sistema
require unha regulación
máis exixente do dereito de
voto dos galegos residentes no exterior. Manter artificiosamente un censo que
case pode cegar ao medio
millón de votantes, os máis
dos cales non teñen un
vencello efectivo coa terra
dos seus ancestros, resulta
unha perversión do principio democrático.
Son consciente do
moito que Galicia lle debe
á súa emigración, e da importancia que ten para o
país o mantemento da idea
de galeguidade nos fillos e
netos da diáspora. Como
din os economistas e os
políticos pedantes, ese é
un activo que é preciso poñer en valor. Por iso son
partidario de estender canto sexa posible os dereitos
de cidadanía na diáspora.
Pero cidadanía non é necesariamente sinónimo de
voto, como ben coñecen
os menores de idade que,
sendo cidadáns e titulares
de dereitos sociais e mesmo políticos (como o de
asociación ou participación nas canles específicas que a lei lles outorga),
non figuran no censo electoral. Nin os dereitos de cidadanía se esgotan na participación política (para os
máis dos emigrantes resultan de maior importancia
os dereitos sociais que lle
poden axudar a sobrelevar
situacións de precariedade), nin a participación política se esgota no voto que
decide quen vai gobernar a
vila na que naceron os pais
ou os avós de cada quén.
Para os emigrantes de longa duración poden e deben
establecerse outras vías específicas de participación
na definición das políticas
que lles atinxen como tais.
A democracia nin empeza nin remata na inclusión no censo electoral.
Sei que resulta impopular,
e por iso non confío en que
os partidos políticos aborden o problema de forma
eficiente, pero a anunciada
reforma debería establecer
límites razoables ao dereito de sufraxio.♦

