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Do mesmo xeito que o ano pasado, a
política e as decisións públicas
seguen a marcar o paso dunha parte
relevante da actividade cultural. E no
ano 2005, as eleccións de xuño revi-
raron o mapa político galego. Entre
as primeiras medidas do novo go-
berno, algunhas tiveron un impor-
tante valor simbólico, como a para-
lización de parte das obras da Cidade
da Cultura. Pero 2005 foi, ao mesmo
tempo, un ano de importantes move-
mentos na nosa industria cultural. O
sector do libro está a piques de con-
seguir un apoio legal e institucional
similar ao que no seu día tivo o sector
audiovisual; o mundo audiovisual
amosa signos de madurez e busca
novos camiños nos rendibles for-
matos de animación; os nosos
autores de banda deseñada exportan
cadriños en todo o Estado.
Namentres, Galicia sufre a peor vaga
de incendios forestais das últimas
décadas, os controvertidos proxectos
das minicentrais están detidos e a
política enerxética redefínese.
Observemos en detalle, no noso novo
anuario, un ano de intensa actividade
cultural. 

A cultura e o cambio de goberno
Non se pode comprender a evolución
da cultura galega no ano 2005 sen
mencionar o relevo político no gober-
no. A derrota do Partido Popular de
Galicia nas urnas o 28 de xuño abría
o paso á conformación dun goberno
de coalición entre o PSdG-PSOE e o
Bloque Nacionalista Galego (BNG).
No acordo entre as dúas formacións
políticas, redistribuíronse as compe-
tencias relacionadas coa cultura, pero
foi o BNG quen asumiu a titularidade
do departamento do goberno galego
destinado a ese fin, logo dos axustes
da negociación entre os dous partidos
que conformaron goberno.

Deste xeito, a Consellaría de Cultura
fica desprovista dunha boa parte das
competencias que tivera durante a
dirección de Xesús Pérez Varela. A
Dirección Xeral de Turismo
adscribiuse a Industria, a Dirección
Xeral de Comunicación Audiovisual
reubicouse na Secretaría Xeral de
Comunicación, que depende directa-
mente da Presidencia da Xunta de
Galicia. A Secretaría Xeral de
Deportes tamén foi desprazada da
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extinta Consellaría de Familia e
incorporada ás competencias da
Consellaría de Cultura. 

O novo equipo está integrado por
unha conselleira procedente do
mundo científico, Ánxela Bugallo - e
tres directores xerais: Luís Bará -o ex
concelleiro de cultura de Pontevedra
incorpórase nun departamento novo,
Creación e Difusión Cultural-, Felipe
Arias, que fora director do Museo do
Castro de Viladonga en Patrimonio
Cultural e Santiago Domínguez en
Deportes. O novo executivo paralizou
boa parte das liñas de acción do ante-
rior goberno popular. Algunhas das
accións culturais que agardan para
esta nova lexislatura xa se avanzaron,
como a proclamación do 2006 como
Ano da Memoria: un extenso progra-
ma de actos expositivos, académicos
e editoriais arredor da Guerra Civil e
a represión franquista.  

Outras decisión aínda están á espera
de reflexións máis amplas: é o caso
da Cidade de Cultura, o principal
condicionante orzamentario para os
vindeiros anos da Consellaría e, posi-
blemente, un dos principais do pro-
pio Goberno. A paralización dalgun-
has das obras e a encarga da elabo-
ración de diferentes estudos e
informes por parte de diferentes enti-
dades -Museo do Pobo Galego,
Consello da Cultura Galega-
tradúcese na vontade política de
modificar e redefinir o proxecto ori-
xinal do Goberno de Manuel Fraga
cara unha nova dirección que podería
supoñer o cambio de funcionalidade
dos edificios ou mesmo cambios no
proxecto inicial do arquitecto
Eisenmann.

O IGAEM, en gran cambio
O Instituto Galego de Artes Escénicas
e Musicais, o organismo dependente

da Consellaría de Cultura que admi-
nistra tódalas compañías públicas de
espectáculos, viviu tamén cambios co
novo goberno. En novembro, a
Consellaría de Cultura destituía a
Victoria Canedo, directora do Ballet
Galego Rey de Viana, e puña o punto
final a esta compañía de danza, anun-
ciando ao mesmo tempo a creación
dunha compañía de danza contem-
poránea. Un pouco antes, Cultura
tamén destituíra ao director do
Centro Dramático Galego, Manuel
Guede, e nomeaba a Ánxeles Cuña,
responsable de Sarabela Teatro,
como nova executiva da compañía.
Cuña anunciou obras sobre Maruxa
Mallo e María Casares como
primeiros pasos na nova compañía.

O campo, esa eterna cuestión
A Galicia postindustrial bascula cara
as cidades da costa atlántica.
Cidades, vilas e periferias urbanas
emerxentes contrastan co despoboa-
mento de considerables partes do
noso territorio rural das que ninguén
ten claro cal será o seu futuro. O
modelo de turismo rural, tal e como
existía ata o momento, e que durante
os 90 era visto como unha posible vía
de revitalización, está a fracasar
como tal. Xa non abonda con durmir
vendo trabes de castiñeiro. O turista
de principios do século aspira a cen-
tros de servizos de lecer que combi-
nen cultura, lecer, deporte. As inicia-
tivas son moitas: o goberno central
anunciou unha nova lei de desen-
volvemento rural, o anterior
Conselleiro de Agricultura, Santiso
Miramontes, anunciara en xaneiro
un plan de choque que pretendía
reducir á metade a emigración da
mocidade rural ás cidades. Algúns
datos poden estar a falar dos inicios
dun cambio radical no sistema
agrario do país con fondas conse-
cuencias sociais: a agricultura ecolóx-
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ica reúne a novos agricultores con
experimentados traballadores en cul-
tivos moi especia-lizados para os gus-
tos dun novo público. O número de
operadores de agricultura ecolóxica
pasou de 115 a 360 nos últimos cinco
anos e a facturación multiplicouse
por catro no mesmo período. Na
actualidade, os produtos da agricul-
tura ecolóxica moven catro millóns
de euros. 

A consolidación das publi-
cacións persoais
Ao igual que o 2003 nos Estados
Unidos, o ano 2005 foi o da emerxen-
cia dos blogs en Galicia, aínda que xa
moitos levaban publicándose dende
varios anos antes. Estes diarios per-
soais e colectivos, de estrutura simple
e de moi doada aprendizaxe, adqui-
riron unha gran popularidade e visi-
bilidade mediática este ano e multi-
plicaron a presenza da lingua galega
na rede. Moitas novas voces incor-
poráronse, entón, á esfera pública,
novos lazos de intercambio e de ideas
que enriqueceron o diálogo e o
debate. As bitácoras en galego xa
contan co seu propio directorio, blo -
galiza.org e o seu número podería
superar con facilidade as 500. Moitas
destas bitácoras empregan licenzas
Creative Commons, que propoñen un
marco máis flexible de dereitos de
autor que facilita o intercambio de
contidos entre blogs e que, deste este
ano, están traducidas en galego por
iniciativa do sociólogo Fernando
Garrido e culturagalega.org. 

...e o novo modelo de xornais
Se o ano pasado, a compañía sueca
Metro emprazaba cabeceiras gratuí-
tas en papel que se distribuían na
Coruña, Santiago e Vigo, este ano o
grupo editorial Recoletos desembar-
caba na Coruña e Vigo con Que!,
outra cabeceira de balde. Varios xor-

nais galegos anunciaron en decembro
a contraofensiva: será outro diario de
balde feito entre todos, chamarase
ADN e ofrecerase aos viandantes en
Vigo e na Coruña.

As grandes exposicións
Os galegos puidemos gozar durante o
2005 de grandes exposicións de
notable  calidade no ámbito interna-
cional e nacional. Deste xeito, a
Fundación Caixa Galicia deu un gran
salto na súa liña expositiva e presen-
tou a maior mostra realizada no
Estado dedicada a Frida Kahlo, na
súa sede de Santiago, cun enorme
éxito de público. Pero coincidindo
cos 50 anos da publicación de
"Merlín e familia", o libro máis coñe-
cido de Álvaro Cunqueiro, Galaxia
organizou unha gran mostra sobre as
personaxes no Museo do Pobo, en
Compostela. E a Fundación Barrié
inaugurou en outubro, na súa nova
sede de Vigo, a mostra "A Galicia
industrial", que reivindica o pasado
empresarial do país. Son algunhas
das mostras que encheron as salas
galegas neste ano. Coñeciamos tamén
noticias de cambios e atrasos:
Manuel Olveira será o novo director
do Centro Galego de Arte
Contemporánea e Iñaki Martínez
Antelo convértese no novo respon-
sable do Museo de Arte
Contemporáneo de Vigo. Tamén
coñeciamos este ano que a apertura
do Museo do Mar quedará adiada ata
este 2006. 

A lingua internacional
Foi este un ano intenso para o futuro
da nosa lingua. A primeiros de ano
púñase en funcionamento o Plan de
Normalización Lingüística aprobado
polo Parlamento. En xullo, o galego,
xunto coas outras linguas periféricas
do Estado, converteuse en "lingua de
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traballo" na Unión Europea, o cal sig-
nifica na práctica que os cidadáns
poderán comunicarse coa
Administración europea nas súas
propias linguas. Ao mesmo tempo, o
novo director do instituto Cervantes,
o coruñés César Antonio Molina,
anunciou a vontade de colaboración
da entidade co futuro Instituto
Rosalía de Castro que quere crear a
Xunta -un centro de promoción da
lingua galega no exterior- e a
inclusión do galego dentro da oferta
de cursos que fai o Cervantes nas
súas diferentes sedes no mundo. Ao
mesmo tempo, este ano presen-
tábanse novas ferramentas infor-
máticas de intercomunicación entre o
galego e outras linguas, nomeada-
mente grazas ao Seminario de
Lingüística Informática da
Universidade de Vigo. Deste xeito, o
Clig 1.0 é o primeiro dicionario
galego-inglés-galego da rede, e o
Apertium é o primeiro tradutor
automatizado libre na rede galego-
español e español-galego.  O Instituto
da Lingua Galega publicou tamén en
Internet o seu Tesouro Informatizado
da Lingua Galega, unha potente fe-
rramenta que identifica 100.000 pa-
labras do galego moderno a través da
exploración de textos. E Microsoft
presentaba a versión en galego do
Office 2003, traducida pola empresa
galega Imaxin. Ao mesmo tempo, o
noso idioma ampliaba as súas rai-
ceiras históricas mercé á investi-
gación científica. En xuño, Henrique
Monteagudo, o secretario do
Consello da Cultura Galega, pre-
sentaba ao público o "Foro do Bo
Burgo de Castro Caldelas", un docu-
mento notarial de 1228 que é o texto
máis antigo escrito en galego e atopa-
do en Galicia ata o momento. 

Pola banda do Estado
Os autores da banda deseñada son

cada vez máis visibles no Estado; o
ano significou a presenza galega en
importantes eventos e selos editoriais
españois. Deste xeito, BD Banda, a
coñecida publicación pontevedresa
de cómic, obtivo o premio ao mellor
fanzine do ano no Saló do Cómic de
Barcelona. Varios autores ben coñe-
cidos polos afeccionados galegos edi-
taron tamén en castelán por selos
editoriais por outras latitudes penin-
sulares. Xente como Víctor Rivas
publica con Míster K, Jano en Layka
e David Rubín en Astiberri, entre ou-
tros. Ao mesmo tempo, Kalandraka
creou un novo selo editorial -Factoría
K- baseado, en gran medida, na apos-
ta por unha forte oferta de cómic. 

O ano da animación
Este foi un bo ano para a visibilidade
e o talento dos actores galegos. Mabel
Rivera, Celso Bugallo e Tamar Novás
obtiveron premios Goya polos seus
papeis na que, sen dúbida, foi a
película do ano: "Mar adentro", do
director Alejandro Amenábar. "Mar
adentro", que mesmo obtivo un
Óscar á mellor película en lingua
estranxeira, supuxo unha importante
plataforma de difusión internacional
para o traballo dos nosos actores. Ao
mesmo tempo, as produtoras galegas
están atopando un importante niño
de mercado na animación, e no mer-
cado do DVD, no que a penetración
dos produtos de pequenas empresas
é máis doado que nas pantallas dos
cinemas. Ademáis das pioneiras
Dygra Films e Bren Entertainment,
Continental creou unha división de
animación e Deboura Cultural está a
rematar o seu "Bieito, o mago",
baseado na novela de Roque
Cameselle. E este foi o ano no que se
fixo público, despois de bastante
tempo de espera, o Libro Branco do
Audiovisual, preparado pola
Consellaría de Cultura, e no que se
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conteñen estatísticas e balances des-
tinados a difundir as políticas públi-
cas en relación ao sector.

Nunha estratéxica mesa
O libro galego está na encrucillada.
Ao longo de todo o 2005, goberno e
diferentes axentes do sector
reuníronse para elaborar o borrador
dunha Lei do Libro e a Lectura, así
como outra de Bibliotecas e un Plano
de Lectura, que abra un novo marco
de políticas públicas en relación ao
sector da edición. Os representantes
do mundo editorial buscan un mode-
lo similar ao da Lei do Audiovisual en
1999, aprobada por consenso no
Parlamento galego e que propiciou en
certa medida o despegue deste sector
en Galicia. Os traballos, rematados a
final de ano, concluíron coa elabo-
ración dun borrador de Lei que está a
circular agora entre os diferentes
axentes e podería ser levado ao
Parlamento ao longo do 2006.

A paralización das minicentrais
e a torrada forestal
O cambio de goberno provocou
tamén unha redefinición da política

ambiental de Galicia. A Consellaría
de Medio Ambiente, adscrita ao
PSdG a través do conselleiro Manuel
Vázquez, ordenou a paralización do
controvertido proxecto das minicen-
trais eléctricas e comézase a artellar
unha nova política de tratamento de
residuos. Ao mesmo tempo, o ano
dábanos outra noticia importante:
unha confederación hidrográfica
propia xestionará o curso dos princi-
pais ríos galegos, o Miño e o Sil,
xunto co Limia. O principal problema
medio ambiental, con todo, volveron
ser os incendios. 13.000 hectáreas
arrasadas polo lume puxeron sobre a
mesa a necesidade de paralizar como
sexa esta catástrofe ambiental. A
Consellaría de Medio Rural, a quen
quedaron adscritas as competencias
en xestión forestal e prevención de
incendios tralo cambio de goberno,
apostou pola "posta en valor do
monte". Fica por ver o que acontecerá
neste próximo verán do 2006. 
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series Observar
os veciños

Das maquetas aos morcegos
A investigación sobre enxeñaría leva aos membros
do CITEEC desde o emprego de maquetas á análise
a pé de río 

Rapaces de rapaces
Continúan os expolios de niños de aves rapaces
nalgunhas comarcas galegas

Afección de altos vos
A ornitoloxía mobiliza en Galicia un bo numero de
afeccionados arredor do mundo das aves

Os que ollan arroaces 
CEMMA leva quince anos a traballar para coñecer
e protexer os mamíferos mariños
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O proxecto era creación dunha alerta
contra enchentes en ríos. "En Caldas
de Reis hai asolagamentos polo río
Umia todos os anos. Entón puxemos
un sistema para monitorizar o curso",
explica explica Félix Sánchez
Tembleque, membro do equipo que
desenvolveu este estudio. Desde a
cantidade de choiva ata os afluentes
que chegan ao Umia, os fluxos de
auga que alimentan o encoro están
controlados en todo momento.
"Temos estacións meteorolóxicas en
diferentes puntos, e entón recóllense
datos desde que comeza a chover ata
que a auga chega ao encoro". Os
detectores teñen equipos de radio
que envían os datos en tempo real, e
a propia presa ten sensores que indi-
can o nivel e o ritmo ao que vai saín-
do a auga por comportas,
desaugadoiros e turbinas. Deste
xeito, pódese desaugar antes o pan-
tano para evitar a enchente, e ade-
mais "é tamén un sistema de alarma
para avisar con tempo en Caldas de

que a tal hora pode haber unha
enchente". 

PROBLEMAS
A instalación deste complexo sistema
encontrou algúns problemas inespe-
rados. "O caudal dun río mídese a
partir do nivel da auga. Entón
empregamos sistemas de ultrasóns
naqueles lugares en que hai unha
estrutura enriba do río, coma unha
ponte", sinala Sánchez. Os impulsos
que desde alí envía o sensor perio-
dicamente rebotan contra a auga e
voltan, e medindo o tempo sábese a
distancia á que está a superficie do
río. O principio é o mesmo que o do
radar, e é precisamente aquí onde
apareceu o problema. Comezaron a
aparecer lecturas estrañas no apare-
llo, especialmente entre as doce e as
tres da mañá, e sobre todo durante o
verán. Alarmados polo mal funciona-
mento do aparello tentaron buscar as
causas. E deron cun curioso sabota-
dor.

Un equipo de investigación dedicado a coñecer polo miúdo o comportamento da auga
e das construcións.. Tecnoloxía punta para coñecer os materiais. Ondas, ríos, mareas
e ventos a escala. Sensores. Ultrasóns para detectar cheas. E toda unha batalla con-
tra os morcegos. Todo isto fai parte do estraño mundo que se agocha detrás dos
muros do Centro de Investigación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil. 

Das maquetas
aos morcegos
Santiago. Redacción. 24 / 5 / 2005



A BATALLA CONTRA OS
MORCEGOS
Precisamente debaixo das pontes
viven uns morcegos, os Pipistrellus
Pygameus, que tamén se orientan
empregando este principio. E pre-
cisamente emiten ultrasóns na
mesma frecuencia que o aparello,
arredor de 60 quilohercios. Deste
xeito, canda as súas propias sinais de
volta, o sensor de ultrasóns recollía
estoutros sinais. "Rompemos a
cabeza vendo outras posibles fontes
de erro, e comprobamos que iso só
pasaba cando saían os morcegos e
que todos os demais instrumentos
que estaban a medir alí daban datos
correctos", apunta Sánchez. Mesmo
existía a posibilidade de que os
morcegos se sentisen atraídos polo
sinal dos sensores. O investigador
tivo que estar á espreita onda o río
para gravar os ultrasóns e observar o
comportamento destes animais co fin
de verificar se eran a causa daquelas
estrañas lecturas e se os aparellos os
confundían. "Penso que non se ven
afectados pola nosa emisión, que é
menos potente que a deles. Eu vinos
cazar e parecían desenvolver un com-
portamento normal", destaca. O
equipo do CITEEC que levaba este
proxecto púxose en contacto coa
especialista en morcegos Annemarie
Surlykke, que lles indicou que lles
confirmou que as frecuencias do
aparello e dos morcegos coincidían e
apuntoulles como único remedio
mudar a frecuencia con que fun-
cionaban os sensores. "Había outros
equipos que emiten nunha frecuencia
diferente, pero coincidía coa doutro
morcego", sinala Sánchez, que
recoñece que tiveron que se render
aos quirópteros. "Non econtramos
solucións. Finalmente puxemos sen-
sores de presión que se colocan no
fondo do río e miden a altura da auga
que teñen por riba". A pesar destas

dificultades, o proxecto entregouse
en tempo a Augas de Galicia e leva xa
varios meses funcionando. 

O CENTRO
Este é só un exemplo dos traballos
que desenvolve o Centro de
Investigación Tecnolóxica en
Edificación e Enxeñaría Civil
(CITEEC), dependente da
Universidade da Coruña. "É un labo-
ratorio dedicado á construción e á
enxeñaría civil, explica Félix
Sánchez."trátase dun centro único en
Galicia e polas dimensións e o tipo de
estudos que se fan é case único en
España, xa que está completamente
automatizado". A través de modelos a
escala, o laboratorio pode comprobar
o funcionamento de estruturas antes
de desenvolvelas na realidade.
Resistencia de materiais, resposta de
pontes colgantes a ventos, estudos
sobre o comportamento das olas, as
mareas ou as correntes fluviais son só
algunhas das posibilidades que ofer-
tan estas instalacións. "Polas dimen-
sións do centro podemos facer mode-
los polos que pasen cincocentos litros
ao segundo, que é o equivalente ao
fluxo de auga da cidade da Coruña",
sinala Sánchez.

A IMPORTANCIA
DAS MAQUETAS
Pode resultar curioso que, nestes
tempos de computadores haxa aínda
que empregar reproducións a escala
para coñecer o funcionamento de
fluídos. "Os modelos numéricos de
cálculo de estruturas están moi avan-
zados e son moi fiables. Pero á hora
de analizar fluídos xa non son tan
exactos. Cando os problemas son
sinxelos, si abondan pero cando
entran xa en xogo varias dimensións,
fallan. Nese sentido os nosos mode-
los serven para comprobar os
numéricos". Deste xeito, neste lugar
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recréanse os diferentes aspectos dun
río. "No laboratorio de hidráulica
temos mil metros cadrados e un cir-
cuíto pechado de auga para facer
pasar auga por un tramo de río",
sinala Sánchez. Estas instalacións
permitiron deseñar, entre outros, un
sistema para evitar cheas nos mean-
dros do río Mero, un modelo de
escala de peixes para encoros adapta-
do ás nosas especies fluviais ou o
aliviadoiro de tormentas que existe
na zona do Cancelón, en Compostela.
Ademais, "no laboratorio de portos
hai unha piscina onde se poden xerar
ondas". Alí está a se ensaiar na actua-
lidade un sistema de barreiras anti-
contaminación para a Ría de Ferrol e
se estudou o perfil da dársena de
Riazor entre outros proxectos.
Finalmente, o CITEEC conta cun
túnel de vento especializado para

analizar taboleiros de pontes col-
gantes. Os proxectos para unir A
Coruña e Ferrol por este método, a
ponte de Lisboa e ata o que se está a
facer en Italia sobre o estreito de
Messina foron analizados nestas
instalacións.

FUTUROS
Entre os moitos proxectos cos que
continúa o centro está un estudo para
facer formigón a partir dos restos de
derrubamentos, é dicir, reciclar o
material de construción. Ademais,
Sánchez sinala que hai proxectos dos
que non se pode adiantar nada por
estaren aínda pendentes de ser
patentados. De xeito que é de agardar
que no futuro novas ideas e quen
sabe se outras curiosas historias
sairán deste laboratorio. Quedamos á
agarda.
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Xurxo, biólogo, e Rubén, enxeñeiro
agrónomo, son dous mozos da
comarca do Barbanza. Hai non
moito, paseando polos montes próxi-
mos ás aldeas do interior da penínsu-
la, atopáronse un eucalipto con pivo-
tes incrustados que subían ata un
niño de ave rapaz. Un breve segui-
mento do lugar levoulles a descubrir
que as crías foran roubadas. Fixeron
contas e descubriron que só na zona
da Pobra do Caramiñal, Boiro e
Ribeira, no sur da península do
Barbanza, un número significativo de
niños de aves rapaces foran saquea-
dos. Azores, gabiáns, falcóns peregri-
nos ou lagarteiras foron as especies
que os furtivos espoliaron. 

¿Por que se rouban niños de aves
rapaces e ata onde chega esta espo-
liación? Os motivos parecen claros ao
compararmos os prezos dun ave
rapaz no mercado negro cos do legal.
Observemos as especies máis valo-
radas na cetrería, o azor e o gabián,

da familia dos 'accipítridos'. Un azor
'legal', con toda a documentación en
regra, pode valer 1.500 euros. Pero
no mercado negro, ese mesmo ani-
mal conséguese por 600. Un gabián
no mercado negro pode custar
arredor de 500 euros, pero nos
establecementos especializados o seu
prezo pode mesmo dobrarse. ¿Quen
os compra? 

MOITOS TRÁMITES
O mercado parece ser, fundamental-
mente, doméstico e privado. Varias
fontes insisten no procedemento de
traballo: os raptores son individuos
que manteñen pequenas coleccións
de rapaces nas súas fincas ou que
actúan baixo pedido dalgún coñeci-
do. Moi poucas destas aves deben
pasar logo ao mercado legal, xa que
as empresas de venda de animais sal-
vaxes en catividade, os cetreiros e
afeccionados á caza con aves rapaces
teñen que acreditar tantos controis

Cando os nosos avós eran pequenos, o roubo de niños de paxaros era un pasatem-
po máis das longas tardes de verán. Hoxe en día, a roubo de crías de aves rapaces
continúa como un vantaxoso negocio ocasional para satisfacer caprichos de particu-
lares con poucos escrúpulos e información. Examinamos a situación das aves
rapaces en Galicia en pleno auxe do seu uso domesticado como disciplina deportiva
e mesmo empresarial.

Rapaces de rapaces

Santiago. Redacción. 20 / 7 / 2005



sobre a orixe e situación dos animais
que fan pouco viable o tráfico ilegal.
Boa parte deles están regulados por
un acordo subscrito por máis de 140
países en todo o mundo, o Convenio
sobre o comercio internacional de
especies ameazadas de fauna e flora
silvestres (CITES). Nuria Rodríguez,
avogada dos servizos xurídicos da
Consellería de Medio Ambiente,
sinala que "son precisas unha serie de
autorizacións para ter animais sal-
vaxes en catividade: débese acreditar
que esa cría naceu en catividade, a
súa procedencia legal e mesmo auto-
rizacións para o espectáculo no caso
de que se empregue para exhibi-
cións". 

A dificultade e a abundancia de
trámites de control complica as
cousas. Gonzalo Meis, da Devesa das
Rapiñas, un criadeiro de rapaces
próximo a Pontevedra que mantén a
unha media de 60 paxaros en exposi-
ción e venda, coincide: "os nosos ani-
mais teñen que pasar por probas de
ADN para acreditar que as nosas
crías son fillas doutros paxaros que
xa temos; cada novo exemplar ten
que ser inscrito nun rexistro oficial. É
moi difícil saber introducir animais
espoliados no circuito". De feito, na
Consellería de Medio Ambiente exis-
ten moi poucas denuncias e expedi-
entes abertos sobre este tipo de
cuestión. Gonzalo Meis indica que
"en comparación con outras comu-
nidades autónomas, como Andalucía,
en Galicia estamos moi pouco afecta-
dos por esta práctica". 

TÉCNICA DEPURADA
Sen embargo, os espoliadores pare-
cen coñecer moi ben o seu contorno.
Na zona do Barbanza os ladróns aco-
den sempre aos mesmos niños, que
son os de acceso máis doado e próxi-

mos ás estradas. "Cravan pontóns de
ferro para subiren a eles", indican
Xurxo e Rubén, precisando que
"agardan a que os poliños sexan adul-
tos, a partir da segunda ou terceira
semana do seu nacemento, cando
teñen poucos problemas de super-
vivencia e son capaces de comer por
si sós". Ao baixaren do niño, os espo-
liadores dobran os punzóns para
impedir o acceso á "competencia".
Noutros casos, rodean o tronco da
árbore de aramio de espiños.
Precisamente, os ladróns parecen ser
moi conscientes da mina económica:
"non rouban todas as crías do niño,
deixan unha ou dúas para que os pais
sigan aniñando en anos vindeiros no
mesmo lugar". Estes dous afecciona-
dos tipificaron nun espazo tan
pequeno coma os concellos da Pobra
do Caramiñal e Boiro arredor de
20/25 niños de aves rapaces de fácil
acceso. 

A espoliación sistemática parece
estar moi localizada en zonas concre-
tas, coma o Barbanza, pero non
parece facilmente aplicable a outras
comarcas. Juan Carlos Epifanio é un
veterano ornitólogo asociado á
SEO/Bird Life que leva varias
décadas percorrendo os montes gale-
gos: "a espoliación decaeu moito con
respecto a varias décadas atras", afir-
ma, "salvo casos puntuais de indivi-
duos que actúan sen control. Esa
xente, se quere conseguir un alcotán
(unha especie de rapaz) para ter na
casa, simplemente van ao monte e
collen unha cría". Rogelio Fernández,
subdirector xeral de Espazos
Naturais e Diversidade da
Consellaría de Medio Ambiente, afir-
ma que: "nós cremos que non é
común, pero ademais, non é nada
fácil capturar a este infractor".
Imaxinen: os bosques de Galicia nas
despoboadas devesas do rural. É fácil
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pasar desapercibido. 

IGNORANCIAS 
A explicación deste comportamento,
aínda hoxe, está na falta de concien-
cia ecolóxica por parte de individuos
concretos. Segundo Epifanio: "hai
algúns días estabamos controlando
un niño de azor na zona de Campo
Lameiro (Pontevedra). Uns
madeireiros sentiron o reclamo dos
pitos no niño e decidiron levarse os
polos para casa". Xabier Vázquez
Pumariño, consultor medioambien-
tal e membro da Federación
Ecoloxista Galega, sinala tamén
algunhas malas prácticas na caza:
"algún colectivo de cazadores igno-
rantes pensa que eliminando ás
rapaces diminúese a depredación das
perdices e outras poboacións
cinexéticas". 

A 'mala fama' tradicional das rapaces
de Gonzalo Meis, criador de rapaces
en catividade, insiste no mesmo:
"había moito descoñecemento sobre
as aves rapaces. Nas aldeas críanse
que se trataba de animais malos e
non había reparo, en moitos casos, en
disparalos porque se pensaba que
roubaban galiñas ou outros animais
das casas". Meis conclúe: "hai que ter
en conta que os que invadimos o seu
medio somos nós, non eles". 

Nos últimos anos, a proliferación de
festas de ambientación histórica ao
longo de todo o país fixo habitual a
presenza de cetreiros nos campos da
feira. Este criador afirma que a pre-
senza destes animais nestes eventos
axuda á educación medio ambiental:
"nós, a través das exhibicións e as
demostracións de voo, tentamos que
a xente vexa a estas aves de preto, que
os nenos as poidan coller e tocar para
que vexan que non son nin agresivas

nin malas". Pode que non lles fagan
falta. ¿É certo que as vendas de bufos
e curuxas medraron dende a publi-
cación de Harry Potter? Gonzalo rise:
"e non sabes ti canto". 

AFECCIÓN EN AUXE
Este criador afirma que só realiza
"venda responsable" deste tipo de
aves: "estes animais precisan coida-
dos diarios e hai que estar con eles
continuamente. Nós damos cursos de
cetrería e tentamos que os com-
pradores entendan isto". E é que a
cetrería parece vivir un novo renace-
mento. A vistosidade destes animais,
o rexurdir de festas temáticas locais e
a aparición de novos usos está facen-
do que os cetreiros atopen mesmo
saídas profesionais para a tenencia e
coidado destas aves. Xa é famoso o
emprego de rapaces nos aeroportos
para espantar a pequenos paxaros
que poidan crear problemas nas
turbinas dos avións, pero o seu uso
en Galicia nos últimos anos esten-
deuse a outras áreas, como na protec-
ción da descarga de cereal nos portos
contra a depredación das pombas ou
mesmo nos campos de golf, para evi-
tar que as gaivotas confundan ás
pelotas con ovos e os rouben nos
medios dos campionatos. Aínda que
en Galicia os falcóns non moven as
paixóns doutros lugares, a afección
pode mover montañas: "na Semana
Verde de Silleda houbo xente que
deixou de mercar vacas para comprar
bufos. Chegáronme a cuadriplicar o
prezo dun animal para que o
vendera", afirma Gonzalo. 

POBOACIÓNS VULNERABLES
No Catálogo de Especies Ameazadas
de Galicia, as poboacións galegas de
aguia e o bufo real, figuran como
"vulnerables", é dicir, como suscepti-
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bles de entrar en perigo de extinción
se cambiaran as súas condicións de
hábitat, ao teren un número de pare-
llas moi pequeno. Outras especies
coma o lagarteiro, o alcotán ou o fal-
cón peregrino figuran na lista como
especies que deben ser tratadas con
cautela. 

O resto das especies parecen levar
bastante ben o despoboamento do
rural e as agresións medio ambien-
tais. Nos vindeiros anos, o voo con-
xunto das parellas de rapaces, voan-
do sobre os prados, continuará a ser
unha fermosa estampa das tardes do
verán.
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O interese pola ornitoloxía mobiliza
neste país un bo feixe de persoas.
Para alén dos que levan por libre a
afección de ollar paxaros, existen var-
ios colectivos que agrupan e organi-
zan moitos afeccionados. A
Sociedade Galega de Historia Natural
naceu precisamente en 1973 como
grupo ornitolóxico e mantén desde
entón unha intensa actividade neste
campo, agrupando arredor de
quiñentos trinta socios. Canda a este
colectivo, a Sociedade Galega de
Ornitoloxía e a división galega da
Sociedade Española de Ornitoloxía-
Birdlife reúnen un bo lote de afec-
cionados. "A nivel galego e nun cálcu-
lo feito 'grosso modo', poden ser
arredor de 2000 persoas asociadas a
algún destes colectivos", explica
Agustín Alcalde, delegado en
Compostela da SGHN e activo
ornitólogo. A maior parte da xente,
segundo apunta este veterano da
observación de aves, "comeza na
afección polo puro goce estético de

ollar os paxaros e de dar longos
paseos pola natureza". 

PARA COMEZAR
A participación nestes colectivos per-
mítelles aos afeccionados un intenso
intercambio de información que lles
permite incrementar o seu coñece-
mento sobre as diferentes especies e
participar en diferentes propostas.
"Organizamos actividades de intro-
dución para os afeccionados.
Practicamente cada fin de semana
hai saídas de observación con per-
soas que teñen certa experiencia e ás
que se poden apuntar todos os intere-
sados". Ademais, o grupo ornitolóxi-
co da SGHN desenvolve tamén tare-
fas máis especializadas. "Montamos
cursiños de identificación, de recoñe-
cemento de cantos e outras activi-
dades máis específicas como son cen-
sos de aves acuáticas e mais anela-
mento de exemplares, que xa esixen
certos coñecementos".

Todos sabemos que pola primavera veñen as andoriñas. Algúns menos decátanse da
súa marcha e da correspondente chegada dos estorniños no outono. Sabemos que
as cidades están inzadas de pombas e que as gaivotas son un problema nos verte-
doiros de lixo. E o son do canto do cuco. Aí acaba a conciencia de boa parte dos gale-
gos sobre a presenza das aves no país. Sen embargo, existe un nutrido grupo de
amantes destes animais que coñecen polo miúdo as migracións de volátiles que
pasan ou paran por Galicia, e que se preocupan por saber o máis posible destes com-
pañeiros con plumas.

Afección de altos vos

Santiago. Redacción. 17 / 11 / 2005



PRECÍSASE ORNITÓLOGO
Ademais de ser unha afección, a orni-
toloxía pode ser tamén unha activi-
dade laboral. Xavier Vázquez
Pumariño, que colaborou na rea-
lización do Atlas Español de Aves, é
un exemplo de ornitólogo profesio-
nal. "Hai uns anos podía ser sorpren-
dente esta profesión, pro agora
precísanse servizos específicos coma
técnico en ornitoloxía", explica. "É
moi frecuente para os parques eóli-
cos, xa que un dos efectos máis
inmediatos destas instalacións
prodúcese sobre as aves, que ademais
da degradación do hábitat, en
ocasións morren directamente nos
xeradores". Deste xeito, as análises
de impacto e os esforzos para mini-
mizar os efectos das hélices precisan
dun técnico deste tipo. "As aves ade-
mais son moi bos indicadores am-
bientais, e iso é quizais o que máis me
gusta delas. Un ornitólogo que
chegue a un lugar só dando un paseo
e observando as aves, tanto o número
como as especies, pode saber como
está ese ecosistema". Esta capacidade
da fauna avícola fai que estes espe-
cialistas sexan requeridos para
avaliar o estado de diferentes espazos
naturais.

SITIOS PARA OLLAR
En xeral, os interesados neste campo
teñen no noso país un espazo estu-
pendo para facer observacións. "En
Galicia dispoñemos de diferentes
ecosistemas, tanto de campo e de
bosque como de costa e lagoas. Con
esta variedade de medios estamos
nunha zona bastante privilexiada
para a observación", advirte Agustín
Alcalde. Catorce zonas, que supoñen
unha superficie de máis de 71.500
hectáreas están declaradas no noso
país Zonas de Especial Protección
para as Aves (ZEPAs) e incluídas
dentro da Rede Natura 2000. Dentro

delas, lugares coma a Ría de
Ortigueira, o Complexo intermareal
Umia-O grove, Corrubedo, a Lagoa
de Valdoviño ou a Ría do Eo son
espazos predilectos para os amantes
destes animais pola cantidade de
exemplares e a variedade de especies
que concentran. No interior son as
zonas da Baixa Limia-Xurés, a Serra
da Enciña e mais os Ancares as que
están protexidas deste xeito. Ademais
destes lugares, a Sociedade Española
de Ornitoloxía ten unha lista do que
chaman IBAs ou Espazos
Importantes para as Aves (nas súas
siglas inglesas) nos que recolle, canda
ás ZEPAs algún outro que, como a
Limia, non ten esa protección, indi-
cando ademais as ameazas para a
conservación de cada zona.

AVES DE PASO,  AVES DA CASA
O feito de que a maior parte das
zonas destacadas de aves do noso
país estean na costa ten moito que
ver coa nosa privilexiada posición nas
rutas migratorias da aves mariñas de
toda a Fachada Atlántica, que nos
converte en zona de paso e de inver-
nada para moitas especies. "O con-
torno mariño de Galicia é moi intere-
sante ornitoloxicamente", explica
Pumariño. "Practicamente todas as
aves mariñas europeas pasan por
aquí, en primavera cara ao Norte e en
outono cara o Sur". Deste xeito, cada
ano máis de sesenta mil exemplares
de especies acuáticas son censadas
polos diferentes observadores que se
aprestan no noso país. Ademais,
"Galicia é un dos lugares onde máis
se rexistran especies raras dentro a
avifauna", sinala Alcalde. "Todos os
anos aparecen exemplares proce-
dentes de Norteamérica e doutras la-
titudes", desprazados das súas rutas
habituais polos ventos. Para alén
destas peculiaridades, non somos,
segundo destaca Pumariño, un espa-
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zo destacado neste campo. "Polo
xeral temos especies moi comúns
dentro ámbito Atlántico-
Eurosiberiano, moi semellantes ás
que se poden encontrar en Asturias,
Francia ou Alemaña". Fóra diso, o
noso país acolle algunhas especies
particulares. "Temos algunhas das
colonias de Gaivota Patiamarela máis
importantes do mundo nas Illas
Atlánticas", lembra este ornitólogo
profesional, ademais de especies en
perigo coma o Arao ou a Gaivota
Tridáctila. Pumariño reclama tamén
atención para as aves presentes en
espazos agrarios. "Son zonas que en
xeral ninguén valora, paisaxes agrí-
colas tradicionais no interior de Lugo
e de Ourense que conteñen un grupo
de especies moi interesante que a
miúdo teñen problemas de viabili-
dade noutros lugares e que aquí se
dan en cantidades importante, como
é o caso da a tartaraña ou 'aguilucho
cenizo' en español". Neste caso, a
escasa investigación é, segundo el,
responsable deste descoñecemento.

TURISTAS DE PAXAROS
Aínda que pode semellar que o noso
país ten unha grande potencia coma
destino de turismo ornitolóxico, polo
momento esta actividade non ten
unha especial relevancia. "O turismo
ornitolóxico vai a lugares onde se
poden observar especies que non
poden ver nos seus países de orixe.
Un dos países con maior tradición é o
Reino Unido", apunta Pumariño, "e
aquí temos unha avifauna bastante
semellante á de aló. Os turistas
británicos van máis a lugares coma
Extremadura ou Andalucía". De cal-
quera xeito, dentro da Península,

Galicia é un destino habitual para os
ornitólogos, que poden observar
grandes cantidades de exemplares de
determinadas especies. Pola súa
banda, Alcalde confía en que no
futuro se poida desenvolver este tipo
de actividade "En Galicia o turismo
ornitolóxico aínda non está moi
estendido, pero co tempo hase chegar
a niveis coma os de Andalucía ou
Cataluña".

BOTARSE AO MONTE
Para os que estean interesados en
probar a arte de observar volátiles,
desde a SGHN Alcalde ten claras as
recomendacións. "Moito entusiasmo
e paciencia serían os requisitos bási-
cos. Ao comezo resulta un pouco
complicado diferenciar especies, fai
falla constancia. O óptimo é ir con
alguén que xa teña experiencia". Este
ornitólogo advirte que, a pesar da
existencia de lugares especialmente
ricos en fauna avícola na nosa
xeografía non cómpre ir moi lonxe.
"Só dando un paseo polas proximi-
dades das nosas vilas e cidades
podemos observar moitas especies.
Calquera bosque ou zona de monte
próxima son axeitadas para gozar
desta experiencia", sinala. Non son
poucos os lugares, coma a Lagoa de
Cospeito (Lugo) ou o as Gándaras de
Budiño (Pontevedra), nos que existen
observatorios construídos para este
propósito. En canto a equipo, non
recomenda complicarse moito a vida.
"Os prismáticos sempre van cos
ornitólogos, e en boa parte dos casos
acompáñanse cunha cámara", aínda
que o de tirar fotos destes animais
será mellor deixalo para cando
esteamos mais bregados no tema.
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No que vai de 2005 chegaron ás
nosas costas arredor de oitenta
mamíferos mariños. O último ata o
momento, un rorcual branco que
aparecía en Touriñán. Esta cifra
reflicte un notable incremento na
cantidade destes animais que varan
nas praias e cantís galegos, xa que en
todo o ano 2004 foron 286 os vara-
mentos deste tipo. Os estudosos
desta cuestión apuntan os temporais
deste inverno como causas que expli-
can este incremento, sen esquecer a
presión da pesca sobre estas especies,
que en ocasións quedan atrapadas en
aparellos de captura. Tamén a
redución de alimento ou un incre-
mento das enfermidades redundan
nunha maior mortalidade.

COORDINAR DATOS
Estes datos proveñen das análises
realizados pola Coordinadora para o
Estudo dos Mamíferos Mariños,
unha asociación que empezou o seu
traballo hai agora quince anos e que

se converteu neste tempo no refer-
ente galego neste campo. Segundo
explica Alfredo López, presidente
deste colectivo, "A CEMMA naceu
nun momento no que o movemento
ecoloxista estaba bastante atomiza-
do. Aínda que había diferentes per-
soas e colectivos a recoller datos de
animais varados, a información esta-
ba moi dispersa ao contrario do que
acontecía con ámbitos coma as aves.
Tentamos entón coordinarnos para
rendibilizar ao máximo eses datos e
poder realizar estudos máis comple-
tos sobre este ámbito". Deste xeito, e
logo de dous anos de traballo, en
1992 legalizábase este colectivo con
oitenta persoas e seis asociacións
participando do proxecto, concreta-
mente a Sociedade Galega de
Historia Natural (SGHN), a
Asociación para a Defensa Ecolóxica
de Galiza (ADEGA), o Colectivo
Ecoloxista do Salnés (CES), a
Asociación Naturalista do Baixo
Miño (ANABAM), ERVA de Vigo e

Cada ano chegan ás nosas costas unha grande cantidade de arroaces, baleas, focas
e tartarugas mortas ou a piques de morrer, unhas cifras que están a bater récords nos
últimos meses. Canda a estes animais, unha cantidade moi elevada visita as nosas
costas. Tanto para controlar os varamentos, coma para recuperar os animais afecta-
dos e mesmo para coñecer as cifras de animais que percorren as nosas augas, en
Galicia existe un nome: a CEMMA, a Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos
Mariños.

Os que ollan arroaces

Santiago. Redacción. 16 / 3 / 2005



HABITAT da Coruña. Alén de
mamíferos mariños en si (diferentes
especies de arroaces, baleas ou
focas), a coordinadora investiga
tamén as tartarugas mariñas que vi-
sitan as nosas costas.

POTENCIA MAMÍFERA
Segundo explica Alfredo López, pre-
sidente da Coordinadora para o
Estudo de Mamíferos Mariños,
"desde 1990 o número de varamentos
vai aumentando". Aínda que
recoñece que boa parte deste incre-
mento se debe á existencia do rex-
istro que leva a CEMMA desde aque-
la e á Rede de control que este colec-
tivo impulsou a partir de 1995, non
dubida que realmente está a aumen-
tar o número de falecementos.
"Cando comezou a CEMMA non
sabíamos a importancia deste tipo de
especies en Galicia. Sabíamos que
chegaba algún animal, mais agora
temos que é unha das zonas do Sur de
Europa con maior número de vara-
mentos", sinala. "Isto reflicte tamén
un grande número de animais nas
costas, cunhas cifras de avistamentos
que só superan as Illas Canarias ou
Madeira. Do mesmo xeito pen-
sábamos que as tartarugas só
aparecían de cando en vez e agora
descubrimos que as hai, e tamén
focas e outros animais".

RESPONSABLES DE BALEAS
O traballo incansable deste grupo
fixo que a Consellaría de Medio
Ambiente asinase un convenio con
eles para asistir e estudar os
mamíferos mariños no noso país.
Deste xeito, cada vez que se descobre
un animal varado, ao chamar ao telé-
fono de emerxencias 112 para infor-
mar, membros da CEMMA se
desprazan ao lugar para, no caso de
estar o animal vivo, tentar recuper-
alo, e no caso de chegar xa falecido,

tomar datos sobre o mesmo e deter-
minar as causas da súa morte. "Este é
un labor que a administración
autonómica debe asumir ao ter com-
petencias sobre fauna protexida. Ao
non teren un grupo especializado asi-
naron este convenio polo cal temos a
autorización para tratar estes ani-
mais e recibimos parte do financia-
mento para desenvolver o noso tra-
ballo", asegura López. "Temos unha
unidade móbil que percorre toda
Galicia para asistir onde se poida, é
un todoterreo preparado con materi-
ais para recoller datos e mostras".
Canda a este convenio a CEMMA
mantén contactos constantes con
entidades coma o Instituto de
Investigacións Mariñas ou a
Facultade de Ciencias de Mar en
Vigo, facultades de Veterinaria en
Barcelona e Canarias, así coma dife-
rentes colectivos ambientalistas e
dedicados aos cetáceos.

CURAR
Unha das reclamacións nas que máis
insiste a CEMMA desde a súa
creación é na necesidade de que haxa
un centro de recuperación para este
tipo de animais en Galicia, xa que un
dez por cento de todos os que acaban
nas nosas costas chegan con vida, e
destes ata a metade sobreviven se son
tratados axeitadamente. "Levamos
reclamando a posta en marcha deste
centro desde hai anos. Mentres non
existe, tentamos implicar empresas e
institucións que sen ter que ver
especificamente con ese traballo
poden facer parte do labor. Nestes
momentos, por exemplo, temos dúas
focas a se tratar no acuario do Grove.
Tamén colaboramos neste sentido co
Instituto de Investigacións Mariñas
de Vigo", destaca o presidente. Para
desenvolver estas tarefas, desde o
CEMMA buscaron tamén colabo-
ración de centros hospitalarios. "De
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xeito puntual temos conseguido
material médico que non se emprega
para humanos porque está deteriora-
do ou non chega aos estándares de
calidade exixida para persoas, e
empregámolos nalgúns casos a nivel
veterinario", explica López Trátase
fundamentalmente de aparellos
empregados para facer ecografías,
endoscopias e outros diagnósticos.

DESDE TERRA E DESDE MAR
A Rede de Avistamentos de Cetáceos
do CEMMA controla a través de cin-
cuenta e catro puntos da costa que se
visitan unha vez ao mes a cantidade
de animais mariños que pasan polas
nosas augas. Ademais, desenvolven
saídas periódicas en barcos desde o
Grove para vixiar estas poboacións
directamente en alta mar. Estas
navegacións están abertas a todos os
interesados en participar, "ás veces
ata hai lista de agarda, teñen
aceptación, pero gustábanos que
houbese máis xente ". Dun xeito
semellante, organizan campamentos
de verán, tamén no Grove, no que os
participantes colaboran nos traballos
habituais do colectivo e coñecen estas
especies mariñas. A partir dos datos
que se recollen destas esculcas, canda
aos que saen dos animais varados
(tanto vivos coma mortos), a
Coordinadora desenvolve as súas
investigacións. "Un dos principais
intereses do CEMMA é que os resul-
tados das súas investigacións teñan
unha aplicación práctica", explica o
web do colectivo. Moitos destes estu-

dos foron publicados en diferentes
revistas internacionais e na propia
publicación da Coordinadora,
"Eubalaena".

XENTE E FUTURO
Ademais destes traballos, nos que se
trata desde a incidencia da pesca na
mortalidade destes animais ata os
problemas que lles causa a contami-
nación, o colectivo desenvolve dife-
rentes actividades divulgativas tanto
en universidades como en escolas,
organizando mesmo cursos específi-
cos para investigadores. A pesar do
aparente perfil científico do grupo, a
CEMMA está aberta a todo o mundo.
"É certo que hai moitos biólogos e
veterinarios, mais iso é un pouco
secundario. Aínda que é interesante
que os haxa, o traballo apréndese
dentro", destaca López. De cara ao
futuro, o colectivo traballa para con-
seguir unha embarcación propia coa
que desenvolver as súas actividades,
coa sensación de que nos últimos
quince anos a situación mellorou un
chisco a nivel de conciencia social,
segundo explica o presidente. "Penso
que si está mellor. Antes do 90 a
xente contábanos que mataban
golfiños e que se comían, e agora non
se fai e é raro que aparezan animais
agredidos. Por exemplo, sabemos que
os mariñeiros lles teñen unha certa
xenreira aos golfiños, pero nunca un
mariñeiro nos negou recursos para
atender este animais". De calquera
xeito, o mar non deixa de precisar
unha vixilancia coma a que eles fan.
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Poesía, música, relaxación e conta-
contos. Estas son as propostas que os
interesados poderán encontrar ao
longo do mes de abril no Centro de
Intervención Psicolóxica que dirixe o
poeta Estevo Creus en pleno casco
histórico de Santiago de Compostela.
Non se trata de concertos, recitais e
actuacións, senón de talleres para
axudar ás persoas interesadas a
desenvolver a súa creatividade. "O
proxecto naceu coa intención de ofer-
tar unha serie de cursos sobre
cuestións das que é moi difícil ter
unha formación á vez que se traballa
a creatividade, centrándose nesta
cuestión máis do que na técnica",
explica o responsábel. "Eu mesmo
teño impartido obradoiros de poesía
en institutos e noutros lugares, mais
non coñezo un local no que se poidan
ir traballando estes aspectos. Non
queremos competir con escolas de
teatro nin centros semellantes, quer-
emos nos centrar máis no desen-
volvemento da creatividade".

O FUNCIONAMENTO
"Isto é coma unha proba piloto",
explica Creus. No mes de abril arrin-
ca o taller de relaxación e creativi-
dade, que impartirá o propio psicólo-
go. Tamén ao longo deste mes desen-
vólvese o de creación poética, por
conta de Yolanda Castaño coa cola-
boración de Eduardo Estevez. Ambos
os dous transcorrerán en dúas
sesións dunha hora cada semana.
Pola súa banda, o curso de contacon-
tos concentrarase na fin de semana
dos días dezaseis e dezasete deste
mesmo mes, co maxisterio de
Cándido Pazó. Esta sesión comple-
tarase con outro módulo no mes de
maio. Entre unha e outra seguiranse
os proxectos que vaian desenvolven-
do os participantes. Canda a este o
tamén músico e poeta Rafa Xaneiro,
achega a oportunidade de se achegar
á creación musical por computador
no mesmo centro. Todo isto en gru-
pos reducidos, que varían en función
de cada actividade, cos que se pre-

Psicoterapia e creatividade. A relación entre estes dous elementos, aínda que recoñe-
cida, non é habitual. E menos cando iniciativas que os xuntan se desenvolven no noso
país coa colaboración de creadores que contan cun nome no noso país. O responsá-
bel desta volta é o psicólogo e poeta Estevo Creus, que organiza unha serie de
talleres de creatividade no seu Centro de Intervención Psicolóxica.

A creatividade é saúde

Santiago. Redacción. 7 / 4 / 2005
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tende que os coordinadores poidan
prestar unha maior atención a cada
un dos participantes. Nos diferentes
obradoiros temáticos participará o
propio Estevo Creus. "Traballarei
nalgunha das sesións aspectos referi-
dos ao traballo con emocións e técni-
cas de creatividade e de imaxi-
nación", explica.

TERAPIA E CREACIÓN
O taller de relaxación e creatividade
que organiza o propio Creus é talvez o
que mellor reflicte as posibilidades de
relación entre a creatividade de te-
rapia. "Nos outros existe un produto
final da actividade", explica o psicó-
logo. "Neste traballamos máis coas
dimensións da persoa, non cómpre
producir nada. Empregamos técnicas
de relaxación, fantasías guiadas e
outras cuestións máis referidas ao
autocoñecemento e que se poden
aplicar ao día a día. A creatividade é
un dos factores máis interesantes
para a prevención de problemas psi-
colóxicos", asegura Creus. "A crea-
tividade facilita a busca de solucións,
a toma de decisión e o benestar psi-
colóxico", destaca. A pesar das posi-
bilidades terapéuticas deste tipo de
actividades, estes cursos non están
dirixidos especificamente a persoas
con problemas, senón que son aber-
tos a todas aqueles interesados en
afondar nestas cuestións.

ELECCIÓN
A selección dos nomes para a organi-
zación dos obradoiros responde a

intención dos organizadores de que
"os cursos sexan coma obradoiros de
artistas, queríamos que fosen talleres
con xente que estivese a traballar no
ámbito do que fala e que fose recoñe-
cida", explica Creus. Partindo destas
premisas, recoñece que a elección foi
sinxela. "Cándido Pazó é, alén de con-
tacontos un grande autor, e pare-
ceume a persoa máis axeitada para
traballar tanto a dimensión escénica
coma a creativa", explica o coordi-
nador da idea. "O caso de Yolanda
ben tamén neste sentido. E unha per-
soa con moitos coñecementos teóri-
cos por ter estudado Filoloxía e ao
tempo é unha autora recoñecida". De
xeito semellante, Rafa Xaneiro suma
a súa condición de músico experi-
mental a de poeta.

ACEPTACIÓN E FUTURO
"Estamos a ter xente que chama de
moitos sitios. Isto é un pouco coma
unha proba piloto e agardamos que
polo menos tres destes talleres vaian
adiante. Polo momento estamos
tendo xente que chama de moitos
sitios", asegura Creus. De cara ao
futuro a intención e consolidar esta
oferta. "Queremos traballar naqueles
ámbitos nos que a xente habitual-
mente é autodidacta coma a poesía.
Agardamos que destes cursos poidan
xurdir proxectos, que poida haber un
intercambio de ideas entre os partici-
pantes dos diferentes grupos e que se
podían levar adiante en función dos
intereses da xente". A idea está a se
xestar.



culturagalega.org | ANUARIO 2006

24

Hai unha medicina que, ademais de
non ter efectos secundarios, ten
moitas vantaxes e beneficios. Trátase
da risa, especialidade dun equipo
médico formado polas doutoras
Mandarina, Kateterina e Xirasola.
Estas tres profesionais tan especiais
fan visitas no Hospital Clínico
Universitario en Santiago, Xeral Cíes
de Vigo e no Teresa Herrera da
Coruña para facerlles pasar unha boa
tarde aos que están alí ingresados.
Padecer unha doenza non é cómodo
para os adultos pero menos aínda
para os nenos. Non cura pero alivia.

VISITA MÉDICA
"Non somos pallasos estrictamente,
senón que xa polo feito de chamarnos
doutores, amosamos a profesionali-
dade do noso traballo que pasa por
facer máis amena a estadía nos hos-
pitais de nenos con diferentes tipos e
grados de doenzas". Quen fala é a
Doutora Xirasola, papel que interpre-
ta a actriz Sabela Amado Rojo, que

explica máis que "non facemos
actuacións xerais para todos os
nenos, un único espectáculo senón
que facemos un montón de
miniespectáculos de cama en cama". 

O traballo dos "Doutores Sorriso"
(hai 15 en todo o Estado) é diferente
porque ofrecen unha atención per-
sonalizada a cada paciente. Por iso,
contan cun protocolo completamente
ríxido e previamente definido que
implica tamén aos traballadores dos
hospitais. Desde o gabinete de prensa
da Fundación Theodora, unha enti-
dade que traballa a ámbito estatal,
explican que o tratamento segue
sempre "unha orde lóxica polas difer-
entes plantas de oncoloxía, trans-
plantes, traumatoloxía e infecciosos". 

SEGUIMOS Á DR. XIRASOLA
"Os nosos horarios de visita van de
catro a oito da tarde, pero habitual-
mente chego unha hora antes para
poder maquillarme e caracterizarme.

O xoves é o día máis agardado por todos os nenos que están hospitalizados no
Clínico de Santiago. É o día no que fan a súa visita semanal uns doutores moi espe-
ciais que visitan unha media de trinta pacientes en catro horas. Son os "Doutores
Sorriso" que forman e financian a fundación Theodora en colaboración, entre outras,
coa Barrié e a Paideia. O seu obxectivo: facer máis levadeira a estadía dos pícaros
en tres hospitais con miniespectáculos teatrais.

¡Que risa de doutores!

Santiago. Redacción. 16 / 11 / 2005



Son a doutora Xirasola, e tal e como o
meu nome indica, vou cun xirasol
enorme na cabeza". Unha vez
preparada para as visitas, a esta
doutora tan especial recibe unha lis-
taxe con todos os nenos que están
ingresados no hospital e un breve
diagnóstico da súa situación.
"Comezo así a visita, que conta coa
axuda valiosísima das enfermeiras
que me contan a situación particular
dos nenos, se viñeron ou van ao
quirófano, se van recibir a alta en
breve, se lle deron unha mala nova
aos pais sobre a súa situaicón, se saen
dunha sesión de quimioterapia...
cada unha das circunstancias espe-
cias dos nenos". Así, vai de cama en
cama, de habitación en habitación,
visitando a unha media de trinta
nenos por cada tarde. "Eu prefiro va-
lorar calidade da miña estadía e non
a cantidade dos pícaros aos que aten-
do, de tal xeito que se unha semana
estiven menos cuns rapaces, procuro
estar máis á semana seguinte". O seu
cometido non é só facer que rían a
esgalla porque "unhas veces con-
séguelo e outras non, ás veces un
pequeno sorriso ou unha boa cara xa
é suficiente, e para iso cuns precisas
dez minutos e con outros vinte".

Iso si, as súas visitas son sempre os
mesmos días da semana, porque
como desde a Fundación recoñecen
"os nenos responden a hábitos".
Ademais, explica a doutora Xirasola
"hai nenos que se pasan toda a se-
mana esperando que sexa o día das
nosas visitas, por iso non podemos
fallar".

IMPLICACIÓN EMOCIONAL
Á parte da situación da súa doenza,
os nenos fanse querer e, detrás do
traballo continuado de risas e de
grazas da doutora Xirasol, hai centos
e centos de historias con sabor agri-

doce. Pero estas doutoras teñen claro
que o seu traballo social é valioso.
"Levo dous anos e medio facendo
estas visitas e, estou encantada co
meu traballo, moita xente pensa que
a visita aos hospitais é desagradable
pero eu, cada día que pasa, penso o
contrario". De feito, en toda a súa
traxectoria atesoura centos e centros
de anécdotas. "Lembro unha dun
bebé dun ano que estaba na UCI
desde que nacera, e como sempre
estaba sedado non abría os ollos,
pero eu faláballe igual. Un día a
rapaza abriu os ollos cando cheguei e,
como non me vira nunca, eu tiña
medo da súa reacción, pero faleille e
botou unha ampla risada. Sei que
parece unha parvada pero foi mara-
billoso". Historias coma esa fan que
esta muller, que se dedica profesio-
nalmente ao mundo do clown, com-
paxine o seu horario para non faltar
nunca ás sesións dos hospitais.
"Apunteime, explica a Doutora
Xirasola, como quen o fai a unha
proba de selección para un traballo,
pero co paso do tempo estou cada vez
máis a gusto e máis implicada. Estou
encantada".

A FORMACIÓN CONTINUADA
A Doutora Xirasola recoñece que
moitas veces o seu traballo implica
tamén consolar aos pais. "Cando
falamos entre nós (coas outras
Doutoras Sorriso) dámonos conta de
que precisamos cursos de formación
para os que non están enfermos".
Este é outro dos aspectos impor-
tantes da xente que forma parte do
equipo da Fundación Theodora
porque ademais de que non sexan
afeccionadas nin voluntarias, ofrecen
cursiños de formación continuados
en temas sanitarios e psicolóxicos
para que poidan desenvolver o seu
traballo con máis garantías. "Á xente
pódelles parecer ilóxico, pero é pre-
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ciso que nos renovemos". Nestes cur-
siños de formación explícanlles desde
os diferentes instrumentos que
emprega o persoal sanitario, ata cales

son as fases e reaccións das dife-
rentes enfermidades. Todo para o
que seu traballo teña as maiores
garantías posibles.
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En novembro de 2002 un grupo de
profesionais iniciaron un proceso sen
precedentes. Sete musicoterapeutas,
un psicólogo, seis músicos, catro per-
soas na organización e catro obser-
vadores foron por vinte e tres resi-
dencias para maiores que hai no noso
país para probar como a música
podía mellorar a súa calidade de vida. 

Un ano despois xente con demencia
senil, con deterioro físico, con
alzheimer ou simplemente co dete-
rioro propio da idade conseguiron
mellorar ata 25,9% a súa expresión.
Pero...¿que quere dicir isto? Pois que
con varias sesións de música que
involucran o corpo, o son e o move-
mento conseguiron que uns 131
maiores mellorasen a súa comuni-
cación, a súa postura corporal ou
simplemente recuperasen parte da
súa capacidade de escoita. Pero os
seus beneficios non quedaron aí,
senón que melloraron o seu estado de
ánimo.

Forma parte dun proxecto piloto co
que a Fundación Mayeusis, en cola-
boración coa Consellaría de Asuntos
Sociais, se dedicou a explorar desde
hai tres anos as posibilidades da
música tanto para mellorar a cali-
dade de vida como no campo clínico.
O seu director Felipe Estevez destaca
que "a musicoterapia é unha nova
disciplina que se abre camiño en
España, mentres que noutros países
como Arxentina, levan anos desen-
volvéndose". De feito, mentres en
Arxentina é unha titulación universi-
taria en España só hai pequenos cur-
sos relacionados con esta disciplina. 

O QUE HAI FEITO
O traballo con maiores é só unha das
múltiples facetas exploradas pola
Fundación Mayeusis. Felipe destaca
que "grazas aos convenios asinados
coa Consellaría puidemos tocar todos
os ámbitos". A musicoterapia está
indicada para tratar doenzas como o
autismo, o alzheimer e mesmo para

Hai uns días sorprendía á opinión pública o caso de "Piano man", un home que apare-
ceu nunha praia británica sen ningún tipo de documentación, que non falaba e non
lembraba nada. Pero toda a súa ansiedade desaparecía cando se sentaba fronte a un
piano que toca sen parar. Sempre se falou do poder de curación da música, unha fac-
eta que se explora desde hai tres anos en Galicia. É a musicoterapia.

O poder da música

Santiago. Redacción. 16 / 6 / 2005
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mellorar o estrés, a ansiedade e me-
llorar os estados de ánimo.

Unha das áreas que máis sorprendeu
foi o tratamento da musicoterapia
para nenos con autismo. Felipe
Estevez explica que "fixemos un taller
e logo seguimos colaborando cos pais
porque vimos que os nenos
respondían ao tratamento". De feito,
xa non só porque mellorou a súa
comunicación co contorno, senón
porque aumentou a súa creatividade. 

MÚSICA PERSONAL
E INTRASFERIBLE

Outra das facetas contempladas ao
longo dos procesos desenvoltos por
Mayeusis foi a creación dunha identi-
dade sonora (ISO). "A ISO, explica
Felipe, é como o DNI, a identidade
sonora de cada persoa que é única e
intransferible que ten moita informa-
ción sobre como estamos constituí-
dos". Agora mesmo Mayeusis conta
con varios cedes, nos que aparece
representada a súa identidade sonora
dun grupo de anciáns do Centro
Social de Coia (feito con grupos de
mulleres na etapa da menopausia e
terceira idade) e coa escola de edu-
cación especial "Saladino Cortizo". A
idea da Fundación que preside Felipe
Estevez é continuar con este proxecto
e crear as ISO sonoras do maior
número de xente posible porque
"poder ser moi útil para unha persoa
porque é aplicado en casos de persoas
que está en coma ou mesmo para
poder acceder a áreas do cerebro ás
que a psicoloxía tradicional non pode
chegar". 

Felipe lembra que o uso da música
como compoñente terapéutico está
moi relacionada ao ámbito cultural.
Tanto os árabes como os musulmáns

empregaban música para evitar dores
de cabeza ou, entre outra multitude
de aplicacións, para as dores de estó-
mago, pero "nós queremos aproveitar
toda esa tradición, reconducila para
darlle un desenvolvemento persoal
para que mellore a vida da xente".

O PRESENTE
O máis recente que a Fundación
Mayeusis desenvolveu en relación
coa musicoterapia está destinado á
formación de persoal para a súa apli-
cación. O director da fundación expli-
ca que á falta de escolas e titulacións
oficiais, os cursos que eles ofrecen
"son a única vía de formación, xa que
non existe outro xeito de crear musi-
coterapeutas". 

O curso que ofrece é o primeiro nivel
dentro do programa de formación en
Musicoterapia e para facelo non é
preciso ter ningún requisito académi-
co ou musical previo. Neste campo, o
vindeiro día 29 de xuño un musi-
coterapeuta arxentino ofrecerá unha
xornada de traballo.

UN FUTURO MOI PRÓXIMO
O vindeiro mes de setembro a
Fundación Mayeusis organizará
Atlantis 2005 que é o primeiro con-
greso de musicoterapia que se desen-
volve no país e que terá un carácter
internacional. Será en Vigo, na sede
da Fundación e o cartel, que aínda
non é definitivo, está formado por
musicoterapeutas de diferentes
partes do mundo (sobre todo lati-
noamericanos onde esta tendencia
está máis desenvolvida) e que ofre-
cerán un estado da cuestión. Felipe
está "convencido de que se está a
esquecer unha traxectoria terapéuti-
ca para esta arte e é unha liña que hai
que recuperar".
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A fin do franquismo, a chegada de
movementos internacionais coma o
punk ou o pop art, a popularización
do cine e dos medios de comuni-
cación... Galicia viviu ao logo dos
anos setenta e oitenta toda unha re-
volución (ou mesmo varias) na súa
cultura. Ademais do que recolleron
os catálogos de museos, as principais
planas de prensa, os libros de historia
e de arte, existiron nese tempo un bo
feixe de iniciativas que, en xeral, esta-
ban condenadas a ficar coma notas
ao pé no desenvolvemento da nosa
cultura. Agora, a Fundación Luís
Seoane amosa unha selección de todo
este material nunha proposta pio -
neira que comprende desde capas de
discos ata filmes autoproducidos,
fanzines, ou obras de arte saídas de
movementos artísticos colectivos. "O
lado da sombra" é o título esta
exposición, que se poderá ver desde o
vinte e oito de xuño ata o dezaoito de
setembro no local da Fundación
Seoane na Coruña. "O Lado da

Sombra é unha proposta de lectura
da historia gráfica recente deste país,
non se pretende facer un inventario
completo das persoas e colectivos,
nin tampouco se pretende dicir o que
vale e o que non vale. Preguntámonos
se é posible seguir a recepción e a
evolución de certas ideas e actitudes
nun lugar periférico como é Galicia"
explica Anxo Rabuñal, comisario da
mostra. "Cando falamos de 'O lado da
sombra' é apuntando os efectos
menos visibles e menos coñecidos.
Ademais dos espazos de contestación
política quixemos ver se tamén se
produciu unha recepción de ideas en
debate ou xa vixentes en Europa e
nos Estados Unidos".

INVESTIGACIÓN
"Comezamos o traballo coma un
proxecto de investigación e non sa-
biamos onde íamos parar. A idea era
examinar os setenta e os oitenta
coma un espazo de transición, no que
en Galicia e no conxunto de España

Fóra da cultura oficial, fóra mesmo do concepto de "alta cultura" ou de "arte" existen
iniciativas que se desenvolven nas marxes. Fanzines, filmes autoeditados, propostas
artísticas que empregan cursos non convencionais. A fundación Seaone recolle por
primeira vez en "O lado da sombra" unha selección das iniciativas deste tipo que se
desenvolveron no noso país ao longo dos anos setenta e oitenta, un dos períodos
máis revolucionarios para a cultura galega.

Os que camiñaban
no escuro
Santiago. Redacción. 23 / 6 / 2005



se escolleu que institucións, ideas e
valores continuaban e cales queda-
ban atrás", apunta Rabuñal. A efectos
desta exposición considérase que esa
transición comeza cara 1971 ou 1972 e
que se prolonga ata 1989, "un
momento que supón unha institu-
cionalización da arte". Toda a pro-
dución destes anos que se poderá ver
na Fundación Seoane está organizada
en torno a tres grandes apartados
que, segundo o comisario, "son tres
eixes da cultura popular de masas
contemporánea". Por unha banda
está a edición de revistas e libros, e
deste xeito a mostra inclúe unha
selección de deseño gráfico, fanzines,
e diferentes publicacións. Desde a
organización decidiuse amosar nesta
parte a importante emerxencia da
banda deseñada neste período. "Un
dos elementos aos que lle prestamos
moita atención é a aparición da
banda deseñada en Galicia, con
Reimundo Patiño e Xaquín Marín, o
Grupo do Castro ou o traballo de
Pepe Barro", destaca Rabuñal. Deste
xeito, fanzines históricos coma
"Loia", "Valium 10", "A cova das
choias", "Atlántico Express" ou
"Trilateral" comparten espazo con
publicacións máis centradas noutros
campos coma "Ronseltz" ou
"Tintimán". Ademais, poderanse ver
as pezas de "O home que falaba
Vegliota", o mural pioneiro de
Reimundo Patiño na novena arte.

EIXES EN MOVEMENTO
O deseño de capas e as gravacións de
discos son o outro grande eixe da
mostra. Nada menos que trescentos
cincuenta exemplos da música galega
deste tempo están a disposición do
público. Desde o folk de A Roda ata o
rock sinfónico de NHU, cantantes
coma Bibiano ou versións do poeta de
Verín Xaime Noguerol. Tamén clási-
cos do noso pop coma Juan y Junior

co seu "Anduriña" (cun deseño de
Picasso na capa) están presentes
nesta mostra, achegando unha parte
a miúdo esquecida da nosa cultura
popular. Finalmente, os pioneiros do
audiovisual galego, na forma de pre-
carias curtametraxes teñen tamén o
seu oco na exposición. Deste xeito, os
seis traballos que Lorenzo Soler fixo
no noso país, "Autopista", "O monte é
noso", "Condenados a beber",
"Antisalmo", "Seminario de
Arquitectura" ou "Gitanos sin
romacero", realizados entre 1976 e
1978 con grande esforzo e con méto-
dos non convencionais de distribu-
ción, proxectaranse no centro ao
longo da mostra. Canda a eles, pode-
ranse ver traballos de afeccionados
filmados en formato de cine domésti-
co durante os primeiros anos setenta.
Entre eles, destaca a filmación que do
lanzamento do Apolo XI realizou un
cámara amador da Coruña. 

AS PROPOSTAS COLECTIVAS
Ademais destes tres eixes, a exposi-
ción quixo albergar iniciativas de
todo tipo desenvolvidas por dife-
rentes colectivos que, para a organi-
zación, amosan a pegada de move-
mentos coma o hippy e o punk. Deste
xeito, está representadas na
Fundación Seoane unha iniciativa
coma a Expedición Breogán. Foi esta
unha proposta falida de arquitectura
experimental que, ao xeito das expe-
dicións con embarcacións primitivas
que realizou Thor Heyerdahl no
Pacífico, pretendía probar coa prácti-
ca a posibilidade de contactos maríti-
mos entre Irlanda e Galicia na época
castrexa. Tamén se inclúe entre ou-
tros, o traballo de Iniciativas de
Cultura Popular, unha plataforma na
que o pintor e autor de banda deseña-
da Fernando García Varela colaborou
realizando preto de sesenta pinturas
murais por todo o país.

culturagalega.org | ANUARIO 2006

31



32

culturagalega.org | ANUARIO 2006

DIFICULTADES LABORAIS

O traballo de localización destas
pezas foi, segundo recoñece o comi-
sario,complicado. "Vimos moitas
obras que estaban destruídas, desa-
parecidas ou en mal estado.
Encontramos autores que amosaban
un certo desalento pola pouca recep-
tividade que nos anos da movida e na
época posterior tivo o seu traballo". E
é que a inevitable institucionalización
e fixación de modelos que segue a un
período de efervescencia coma este
provocou unha diminución nas ini-
ciativas. "A movida foi un proceso de
institucionalización que marcou a

creba do que desde aquela se ía con-
siderar arte e o que non, foi un fenó-
meno absurdo que deixou de lado o
traballo de moitos artistas que nós
queremos recuperar". A pesar desa
creba, Rabuñal considera normal o
feito de que a situación cultural
mudase nestes anos. "A arte e as acti-
tudes mudan co tempo, non sei se
hoxe é mellor ou peor, pero podemos
constatar que hoxe é distinto. O que é
importante tamén, coido, é o esforzo
por facer unha lectura transversal da
creación, a cultura e a vida". Polo de
agora, na Fundación Seoane, os
recantos recentes da historia da arte
collen a palabra.
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Aínda que a creación artística está
tradicionalmente considerada coma
resultado dun proceso solitario de
reflexión e de creatividade, os muros
de San Martiño Pinario están con-
templar ao longo do último mes
como se desenvolve un proxecto
colectivo neste campo. A idea naceu
hai case un ano no encontro do
mundo da arte que se celebrou na Illa
de San Simón. "O concepto era facer
unhas bolsas para artistas novos, e o
que se fixo foi convocalas a nivel
estatal, e saíron vinte e dous galegos e
oito de fóra, unha alemá e xente
doutros lugares da península", expli-
ca Antón Sobral, organizador do
evento. Cada un dos aspirantes pre-
sentou un proxecto que debían
realizar no transcurso da experiencia,
axustándose a un orzamento previo.
Sen embargo, na maioría dos casos, e
segundo recoñecen os propios artis-
tas, a proposta inicial foi evoluíndo
coa convivencia e o intercambio de
experiencias entre os participantes. 

XEITOS DE COLABORAR
"O máis importante é a interacción
entre eles, o cal non é nada habitual
no mundo das artes, onde cada un
traballa para si mesmo", destaca o
coordinador. "Axúdanse, colaboran,
hai xente que intercambia ata os seus
proxectos". Aínda que desta expe-
riencia sairán polo momento só trin-
ta obras, moitos dos participantes
ven claras futuras colaboracións
entre eles. "Hai interaccións duns
con outros que ao mellor non saen á
luz para a exposición pero que son
moi importantes a nivel persoal. Eu
xa falei cunha persoa para traballar
en Pontevedra e cedinlle a miña casa
outra persoa para que traballase",
sinala Amaya González.

APOIOS MATERIAIS
A colaboración entre os participantes
foi máis aló das cuestións puramente
artistas. Os aspectos máis mundanos
da arte, coma a busca de materiais
para elaborar as obras, unha cuestión

Un xeito diferente de produción artística. Reunir trinta creadores durante un mes con-
vivindo nun mesmo espazo coa intención de que intercambien experiencias e ideas e
ver o que acontece. Esta foi a base do proxecto que botou a andar Antón Sobral en
colaboración coa Consellería de Cultura nos mosteiro de San Martiño Pinario, en
Compostela. A piques de rematar o prazo, vemos como evoluíu esta experiencia.

Facer arte en
comunidade
Santiago. Redacción. 29 / 9 / 2005



que en ocasións é ben complexa. Hai
que pensar que por San Martiño
andan estes días obxectos coma tron-
cos de árbore, lenzos, grandes anacos
de madeira, resinas, látex, pinturas
de todo tipo, lámpadas, metacrilato...
Tamén a colaboración entre autores
se fixo necesaria para tirar as
fotografías e os vídeos das perfor-
mances que se realizaron no interior
do encontro."Houbo moita colabo-
ración, se alguén precisa madeira
imos todos a por ela", apunta Pablo
Pérez, un dos participantes.

OBRAS PARA O MOSTEIRO
Ademais da realización de obras físi-
cas, o lugar acolleu a posta en escena
de performances e intervencións no
mesmo lugar. Deste xeito, a propia
Amaya desenvolveu unha interven-
ción no espazo de San Martiño, en
colaboración con Vanesa Díaz.
"Chamoume a atención unha fiestra
que hai fechada cunha corda e tamén
outras que hai nos baños con cadeas",
sinala Amaya. A partir desa idea rea-
lizou unha intervención na que
fechou durante a noite con la, cinta,
cadeas e outros elementos. A idea era
que os seus propios compañeiros se
encontrasen cun espazo fechado.
Noutro momento, organizouse unha
concorrencia de poesía, vídeo, moni-
creques e escenografía nunha com-
plexa elaboración que involucrou a
catro dos artistas ademais de unha
manipuladora para os títeres. "Karin
Hoetzwimmer, a rapaza alemá que
participa no encontro, coñeceu en
Cervantes unha rapaza que montaba
unha obra de monicreques cun
esqueleto que toca o violín. E Karin
quixo, con iso, representar a entrada
da morte no edificio", explica Jorge
Couceiro. Esta idea mesturouse coa
lectura de poemas que tiña previsto
facer Antía outra das participantes na
que interviña o propio Couceiro coas

súas instalacións de luces e de som-
bras. Marcos Casas, videoartista,
achegou tamén a súa experiencia
mesturándose as imaxes reais do
monicreque, unha gravación do
mesmo e os demais elementos.

ESPAZOS PARA A ARTE
A Xunta corre cos gastos de estancia,
desde San Martiño Pinario achégase
o espazo. Cuartos para durmir, espa-
zos para conectar os ordenadores,
aulas, salóns transformados en
talleres, o almacén do xardineiro con-
vertido en taller e escultura... O inte-
rior do mosteiro viuse tamén trans-
formado con esta actividade. A pesar
do despregue de técnicas e materiais,
as instalacións non son abondo para
determinadas aplicacións artísticas, e
deste xeito houbo que ampliar o
espazo no que se desenvolve o ence-
rro. "Tamén hai xente que ten que
traballar fóra. Pedímoslle á Escola
Mestre Mateo que nos deixase os
seus talleres, ou hai proxectos que
empregan serigrafía e aquí tampouco
temos esas instalacións, pero a
maioría están aquí", explica Sobral. 

CONVIVIR NA ARTE
A variedade de propostas que convi-
ven dentro dos muros do mosteiro é
grande. Escultura, intervencións ou
performances mestúranse con pintu-
ra de paisaxes, fotografía ou vídeo. A
pesar da diversidade de propostas, os
participantes consultados coinciden
en afirmar que a convivencia foi estu-
penda. "É sorprendente que con tal
disparidade mantivésemos unha con-
vivencia impecable" sinala Pablo
Pérez. "Estou convencido de que foi o
efecto do mosteiro", conclúe. Deste
xeito, non é estraño que tanto artistas
coma organizadores estean a desexar
poder repetir a experiencia en vin-
deiros anos. 
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Cos resultados deste encontro está
previsto que se programe, a finais
deste mes unha mostra na Sala de
Exposicións Caixa Galicia na rúa
Carreira do Conde, en Compostela.

Os propios artistas están a ser os
encargados de coordinar a exposición
e de preparar o catálogo da mesma.
Todo feito na casa ou, máis ben, no
mosteiro.
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O emprego de obras de arte nas súas
máis variadas formas como apoio a
mobilizacións non é nada novo. Son
habituais concertos, recitais, poxas
de arte e venda de libros, discos ou
outros produtos artísticos para con-
seguir fondos e difundir a mensaxe
da protesta. Sen embargo, nos últi-
mos anos estamos a ver con certa fre-
cuencia como as máis variadas artes
se aplican ao propio acto das mobi-
lizacións. Non cabe dúbida que no
noso país houbo un colectivo que
desenvolveu especialmente o aspecto
máis creativo das manifestacións.
Desde os primeiros días logo do acci-
dente, a Plataforma contra a Burla
Negra promoveu auténticas interven-
cións artísticas de masas con fins
reivindicativos. A "Marea gaiteira" foi
unha das primeiras, unha convocato-
ria para gaiteiros vestidos de loito
que pretendía expresar musical-
mente o dó polo accidente do
"Prestige". 

BURLAS NEGRAS
A esta proposta seguiron accións
coma o Velorio do Mar, no curso do
cal se chantaron milleiros de cruces
na praia de Riazor e na que mesmo
un furioso "Rei Neptuno" apareceu
para se lamentar polo estado da
costa. Tamén foi multitudinaria a
mobilización que, co lema "Non quer-
emos emigrar" encheu a Coruña de
persoas que portaban maletas coma
símbolo da diáspora. "O feito de con-
vocarmos este tipo de mobilizacións
vén dado pola propia natureza da
Burla Negra, un colectivo formado
basicamente por artistas e creadores,
que xa teñen de partida un xeito
diferente de ver as cousas", apunta
desde esta organización Carlos
Santiago. "Durante toda a mobi-
lización civil que houbo daquela
experimentáronse técnicas probadas
noutros lugares do mundo e inven-
táronse novas formas de expresión".
Santiago salienta o grande com-
poñente de invención que tiveron a

Hai agora tres anos, co accidente do Prestige, comezaba un dos períodos de maior
mobilización social da Historia de Galicia. Mobilizacións de todo tipo sucedíanse sen
pausa no país. De xeito simultáneo aos máis habituais sistemas de reivindicación,
comezaron a verse propostas que unían as máis diversas artes á protesta.
Performances, representacións teatrais, música e propostas artísticas de todo tipo
presentáronse coma un xeito máis de reclamación, con grande éxito de participación
e impacto mediático.

As Belas Artes tamén
protestan
Santiago. Redacción. 15 / 11 / 2005



maior parte destas iniciativas. "O que
aconteceu foi un referente mundial.
Polo que lembro, e para alén das re-
ferencias que podía ter a xente que en
cada momento organizaba as cousas,
actuábase pola rabia ante o que esta-
ba a acontecer, non por referencias
externas. De feito vese como en boa
parte das mobilizacións
empregábanse símbolos que parten
da propia cultura galega". Outras
accións que lembran desde a
plataforma foi o Concerto Expansivo,
que puxo en marcha máis de cen
actos culturais simultáneos en toda
Galicia e, como non, a Carpa do País
de Nunca Máis, un auténtico festival
itinerante de cultura artellada
arredor do chapapote.

OUTRAS MANCHAS
Mesmo nas mobilizacións non nece-
sariamente especiais, coma as de
Nunca Máis, apareceron propostas
artísticas. Fíxose famoso o moni-
creque que o actor Pepe Penabade
portaba en todas elas a representar
un paxaro cuberto de fuel, o boneco
que representaba un Manuel Fraga
mutante ou o lanzamento en globos
dun Álvarez Cascos galardoado coa
medalla de Galicia. Tamén son
daquela época propostas coma os
apagóns colectivos de luces en todo o
país, as múltiples versións de temas
musicais adaptados á protesta, a
longa cadea humana de escolares na
Costa da Morte ou aquela curiosa ini-
ciativa, aos poucos días do accidente
do barco, na que un grupo de persoas
deitábanse simulando estar mortos
na praia de Barrañán, afectada polos
vertidos.

DESDE A UNIVERSIDADE
Este tipo de propostas, evidente-
mentes, non foron exclusivas da
protesta contra o Prestige. Pouco
tempo antes deste período, no curso

2001/2002, as rúas e as prazas da
cidades universitarias galegas víanse
invadidas por curiosas iniciativas.
"Caceroladas", aulas no medio da
rúa, acampadas nos parques ou unha
cadea humana arredor da zona vella
da capital foron algunhas das iniciati-
vas que as diferentes asembleas de
estudantes organizaron contra a Lei
de Ordenación Universitaria (LOU).
"Fixérase un tren que representaba a
LOU e que despois descarrilaba,
algunha mobilización teatral no
Obradoiro... Penso que o máis orixi-
nal quizais foi a representación do
Partido Privado" lembra Carmela
Rodríguez, activa membro da
Asemblea de Estudantes de
Compostela. Esta última mobi-
lización consisitíu en multitudinarios
actos, primeiro en Pontevedra e
despois en Compostela nos que se
facía unha parodia de mitin político a
prol da privatización absoluta da
Universidade e se berraban
consignas a prol da Lei que en reali-
dade se quería evitar. 

SIMPATÍA E DIVERSIÓN
"Non penso que se conseguise un
maior impacto mediático nin máis
participación con mobilizacións deste
tipo, o que si se lograba era máis
apoio da xente que vía o acto,
parecíaslle alguén máis simpático.
Ademais, o da LOU a certa altura xa
aparecía diariamente nos medios, así
que é algo difícil de medir", sinala
Carmela. Para alén da simpatía popu-
lar que poden achegar estas pro-
postas, recoñece que había tamén un
compoñente de organización interna
na aposta por accións lúdicas. "Nun
contexto de mobilización continua
como aquel, facer algo así resulta
máis divertido e queima menos. De
calquera xeito as propostas teñen que
ser orixinais e ter un contido simbóli-
co, se son accións baleiras hai xente
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que o considera unha perda de
tempo. Axuda tamén porque fas algo
durante a manifestación, pásalo ben
e a mensaxe é menos deprimente".

IMPACTOS
"Penso que o éxito destas mobi-
lizacións radicaba en que aproveita-
ban elementos que xa estaban na
propia cultura, era como activar as
propias capacidades culturais da
sociedade para protestar contra unha
traxedia", sinala Carlos Santiago, que
considera que no caso da Burla Negra
estas propostas si favorecían a asis-
tencia. "Estes compoñentes incitaban
á participación. A estimulación que
provoca este tipo de accións anima a
participar e fai que a xente entre dun
xeito moito máis enérxico e activo",
lembra. Desde a Burla negra están
convencidos de que se alterou o con-
cepto de manifestación. "Non só
mudou o xeito de se mobilizar senón
que a propia sociedade galega mudou
e no momento é unha das máis acti-
vas e fogosas neste sentido de toda
Europa".

ARTE E MOBILIZACIÓN
O noso crítico de arte, Xosé Lens,
clarifícanos o que, para el, diferenza
estas mobilizacións da arte en si. "A
miúdo este tipo de creacións
responde a unha grande cuestión
supracultural, que afecta á realidade
social, política ou económica. Neste
sentido as creacións pasan a ser antes
mobilizacións do que creacións cun
fin en si mesmas. Os obxectivos
nacen diferentes e polo tanto os
resultados van ser completamente
abertos e plurais. En canto etiquetas,
estarían na liña das performances". O
anonimato da persoa que idea a
acción, é ao seu ver, un aspecto cru-
cial á hora de separar os dous
ámbitos. "Ao se organizar de xeito
colectivo, relaciónanse máis co com-

promiso social, no que o autor no
importa. En certo xeito, e seguindo as
teses de Lipovetsky, é o oposto á
creación e á arte como expresión
desde o individuo". 

OUTRAS PROPOSTAS
CREATIVAS
Dun xeito ou doutro, é certo que
desde aquela non é estraño neste tipo
de actos a presenza de elementos
máis ou menos artísticos. Aínda está
na memoria de moitos os "simulacros
de bombardeos" que se desenvolvían
durante as manifestacións contra a
Guerra do Irak, e que acababan con
todos os asistentes deitados no chan.
Representacións a escala da fábrica
ou un "dragón" ao estilo chinés
estiveron presentes nalgunhas das
últimas mobilizacións contra ENCE
en Pontevedra este mesmo ano. Os
afectados polo gasoduto en Betanzos
acudiron ao Obradoiro cun tubo de
máis de cen metros de lonxitude que
simbolizaba aqueloutro que ía atra-
vesar os seus terreos. O pasado mes
de xuño, unha mobilización da
Federación Ecoloxista Galega contra
os encoros consistiu integramente na
representación satírica do impacto
destas construcións, contando coa
participación de todos os asistentes
nos diferentes papeis de río de ani-
mais e mesmo con parodia de altos
cargos incluídas.

HISTORIA DA PROTESTA
O concepto de aplicar creatividade ás
mobilizacións non é novo. A recente
exposición "O lado da sombra" que se
desenvolveu na Fundación Luís
Seoane este verán recollía como na
"Loita dos pisos" os universitarios
composteláns do curso 1979/1980
organizaron actividades moi seme-
llantes ás que se viron nas protestas
contra a LOU. É moi posible que
nesta última vaga de accións creati-
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vas as famosas "caceroladas" que
naceron contra o "corralito" arxenti-
no, canda ás coloridas protestas
internacionais contra a globalización
teñan servido dalgún xeito como

fonte de inspiración.

Está por ver cales serán as seguintes
mostras de creatividade que veremos
nas nosas rúas na forma de protestas.
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A pouco que un busque na rede
descobre que existen artistas galegos
que se inclúen dentro do amplo
paraugas que permite un concepto
como Net Art. Paola Guimeráns,
Isaac Cordal, Silvia García, Horacio
González.... algúns deles ata forman
parte dunha comunidade, Alg-a, que
ten un sitio web onde os seus mem-
bros fan as súas postas en común. O
que queda claro é que son toda unha
xeración de artistas que resposta a
múltiples constantes. 

DENOMINADORES COMÚNS
En primeiro lugar, a rede é o seu
vehículo de expresión. Silvia García,
que analiza estas manifestacións
desde un punto de vista teórico,
ofrece unha definición sinxela "eu
considero que son aqueles proxectos
que non teñen sentido fóra da rede
internet", unha acepción coa que
coincide Paola Guimeráns ao asegu-
rar que "a rede é un soporte para un
discurso, é o que lle da sentido, por

iso non todos os traballos que apare-
cen na rede son Net art". En segundo
lugar son unha xeración de artistas
novos que saíron, na maior parte das
ocasións, das Facultade de Belas
Artes (sobre todo da facultade de
Pontevedra) . Unha cuestión lóxica
porque, segundo Paola "é xente nova
que xa nacemos inmersos na cultura
audiovisual e presentamos outra
forma de ver". En terceiro lugar,
entenden o Net Art como unha postu-
ra de descentralización do discurso
artístico-institucional imperante e
onde cada día se ían descubrindo
novas posibilidades: os web artistas,
o net.artistas, os software.artistas, os
code.artistas.... E, por último, desen-
vólvense ao abeiro do desenvolve-
mento de grupos e comunidades de
estudo arredor das licenzas creative
commons, do copyleft e desde o soft-
ware libre. Neste sentido, Isaac
Cordal, considera que "a arte ten
moito que ver co activismo e a xente,
máis que vender, o que quere é com-

Teñen en común que empregan a rede para comunicar, para dar a coñecer desde as
súas ideas ata a súa forma de comprender a arte. Pero son tan diferentes como as
posibilidades que a rede mesma lles permite. Internet é o seu soporte, o seu vehícu-
lo pero tamén a súa esencia. Os netartistas galegos son e exprésanse así. 

Disfunción creativa

Santiago. Redacción. 23 / 11 / 2005



partir o seu producto por iso se inte-
gra dentro deste tipo de movemen-
tos". 

PAOLA, HORACIO E VHPLab
Paola Guimeráns e Horacio González
son dous artistas que traballan tanto
xuntos como por separado dentro do
campo do Net Art. Xuntos conforman
a plataforma VHPLab que Paola afir-
ma que "pretende ser unha ironía a
todo este momento dixital no que os
artistas parece que están obrigados a
traballar con novos medios". Agora
mesmo traballan no "fishchatter"
que, segundo ela cumpren dúas fun-
cións, "por unha banda parodiar os
novos modelos comunicativos, onde
a xente se cita a unha hora concreta
para falar e, por outra parte, cons-
tatar a transformación da linguaxe
textual cara unha forma máis gráfica
que sirva para expresar emocións e
sentimentos, como pode ser o uso
dos emoticons". Neste mesmo pro-
xecto, que Horacio González di que
está "en desenvolvemento", pre-
tenden "reflexionar arredor do chat,
como podemos cambiar e repensar o
seu uso". O seu traballo pasa tamén
por buscar usos diferentes aos obxec-
tos dos que nos rodeamos. Por poñer
un exemplo concreto, Horacio ten
feito un traballo arredor do escáner
que usaba como una cámara de fotos
ou como un vídeo, como el di,
"aproveitar as súas funcionalidades
dun xeito que non é o previsto". 

Alg-a, BAIXO A CAPA DO
COMPOSTO PETROARTÍSTICO
Dentro das análises que Silvia García
fixo desde o punto de vista teórico
destaca unha. Chámase Alg-a e con-
sidera que "é unha das iniciativa máis
destacadas que funciona como portal
de comunicación e que, a diferenza
doutros sitios web permanece co
paso do tempo e mesmo sen apio

institucional pero proceden de
intereses diferentes e moi diversos". 

Isaac Cordal, un dos membros inte-
grantes de Alg-a, explica que a
plataforma "é unha especie de encon-
tro de varios artistas que saíron da
Facultade de Belas Artes e vimos a
necesidade de aglutinar os nosos tra-
ballos nun mesmo espazo". Son unha
comunidade que agrupa traballos de
artistas que están en diferentes
lugares e que demostran que existe
movemento e preocupación en dife-
rentes ámbitos da creación artística,
pero todos eles relacionados coa
rede. Esta comunidade ten creado
diferentes xornadas e actividades con
artistas en colaboración con outros
colectivos como Ifi ou Sinsalaudio e
sempre sen axudas públicas. Agora
mesmo están pendentes de ampliar a
capacidade da hospedaxe do seu
dominio para crear unha mediateca
de audio e vídeo, unha ampliación
pendente de financiamento.

Entre as múltiples iniciativas que se
poden descubrir no web de Alg-a,
Isaac Cordal destaca "Net-label" que
é un selo discográfico que, con licen-
cia creative commons, permite dis-
tribuír 14 referencias e músicos e
investigadores de audio en Galicia.
Un traballo que pronto se poderá
descargar desde a súa plataforma.

Efímero,
COMO A REDE MESMA
O coruñés afincado en Valencia, Nilo
Casares leva unha década comisa-
riando exposicións sobre este campo
de traballo. Ten traballado con artis-
tas como Luca Lampo, Vuk Cosic, o
grupo 0100101110101101.org, Heath
Bunting e todos os nomes propios
que crearon o concepto de Net Art.
Por iso está nunha posición privile-
xiada para definir e explicar esta
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forma de expresión artística. Para
este comisario e crítico de arte hai
moitos proxectos que non se
poderían clasificar como tales porque
"tal e como os fundadores deixaron
claro en 1998 que a Net Art non é a
web en si mesma, senón os procesos
de intercambio que teñen como eixe a
web, a telefonía móbil....". Ademais,
Nilo acaba de chegar de Milán da
exposición "Conessioni Leggendarie"
na que os creadores do movemento,
sen facelo explícito, comezan a
amosar que o movemento remite.

"Non é que desapareza, explica Nilo,
senón que ante tanta invasión de
sitios web que se presentan como Net
Art. e non o son, o que quere é facer
unha revisión da historia para
explicar que foi moi bo, que foron
creadores con proxectos moi intere-
santes e innovadores". 

* A imaxe do tema do día é unha captura dun proxec -
to interactivo de Horacio González para explicar a
perspectiva cónica. 

http://www.vhplab.net/horaciogd/math/web
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noticias XANEIRO

Mabel Rivera, Tamar Novas, Celso Bugallo e Filmax
fanse con galardóns na gala dos Goya 

A gala na que se entregaron os premios Goya tivo este ano
un forte acento galego. Entre as catorce estatuas que levou
"Mar adentro", inspirada na vida de Ramón Sampedro, Mabel
Rivera e Celso Bugallo conseguiron os premios ás mellores
interpretacións de reparto feminina e masculina, respectiva-
mente. Mentres, o seu compañeiro no filme Tamar Novas foi
elixido actor revelación. Finalmente Julio Fernández, presi-
dente da produtora Filmax, recolleu o premio ao mellor
filme de animación por "P3K Pinocho 3000".

31-01-2005
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04/01/2005
O Seminario Galego de Educación para a Paz cumpre vinte anos
preparando un libro e un documental

O 2005 é o ano no que o Seminario Galego de Educación para a Paz fai dúas
décadas de traballo no noso país. Para celebrar este aniversario, o colectivo
está a ultimar en colaboración coa produtora SAGA TV un documental con-
memorativo que se titulará "En son de paz". Ademais, publicarase un volume
que recolle textos de moitas das persoas que teñen colaborado co seminario
nestes vinte anos, como son Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón,
Román Gubern, Suso de Toro ou Manolo Rivas entre outros. Para marzo ce-
lebraranse os xa habituais XX Encontros de Educación para a Paz.

05/01/2005
Sete grandes editoriais organízanse para distribuír 
conxuntamente a través da empresa Arnoia

Edicións do Cumio, Espiral Maior, Laiovento, Toxosoutos, Ir Indo, Galaxia e
Xerais distribuirán conxuntamente os seus produtos a través da distribuidora
Arnoia nunha aposta pola mellora do servizo. Aínda que Arnoia leva xa case
vinte anos traballando, foi a apertura das súas novas instalacións no concello
pontevedrés de Vilaboa a que permitiu dar este paso histórico, que permitirá
atender as demandas dos libreiros en vintecatro horas. Xerais e Galaxia, de
calquera xeito, manterán as súas canles de distribución propias para determi-
nados clientes.

10/01/2005
Galicia ponse nos últimos postos de doazón de órganos logo de
estar a cabeza durante anos no Estado

O pasado ano Galicia tivo 28,4 doazóns de órganos por cada millóns de habi-
tantes, o que sitúa o noso país no quinto posto pola cola entre as Comunidades
Autónomas do Estado. Isto supón un forte descenso nunha taxa que che-
gamos a liderar no ano 2002 canda a Cantabria e o País Vasco. A Consellaría
de Sanidade apunta que a redución das mortes en estrada e a abondosas
mortes por tumores, que imposibilitan a doazón, foron en boa medida
responsables do descenso, que non consideran alarmante.

10/01/2005
As caixas non estarán obrigadas a gastar un mínimo dos seus 
beneficios en obra social

A aplicación a Galicia das Normas de Contabilidade Internacional librará as
caixas galegas de ter que investir un mínimo do seus beneficios netos en obras
sociais. A Xunta, que recolle esta mudanza na Lei de Acompañamento dos
Presupostos para o 2005, obrigaba a estas entidades a ceder entre un 25% e
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un 30% desta cantidade a investimentos en cultura e en gasto social. Deste
xeito, as caixas contan cun patrimonio cultural acumulado de máis de cen mi-
llóns de euros, con centros culturais, salas de exposicións ou centros da ter-
ceira idade, e só no 2002 investiron dez veces máis que a Administración
Autonómica en cultura, segundo informa La Voz de Galicia.

17/01/2005
O goberno aplicará o Plan de Normalización Lingüística a partir do
día 22

Catro meses despois da aprobación do Plan Xeral de Normalización
Lingüística, a Xunta comezará a aplicalo. A data fixada foi o día 22 de xaneiro,
cando se celebrou un acto que foi dividido en dúas partes. Unha primeira cos
equipos creados para a redacción e execución do PXNLG e outra parte
académica e de presentación oficial do plano que ten 445 medidas de
actuación transversal que afectan a distintos sectores. 

18-01-2005
A Universidade de Vigo solicita unha patente en biotecnoloxía 
vexetal

Desde hai catro anos, un grupo de investigación da Universidade de Vigo tra-
balla para modificar xeneticamente árbores adultas para mellorar algunha das
súas propiedades. É dicir, conseguir eucaliptos para que dean máis celulosa,
crear vides que sexan máis resistentes a infeccións ou conseguir kiwis empre-
gando menos fertilizantes e que consuman menos auga. Isto conséguese clo-
nando unha árbore cunha bacteria patóxena que se carga con material xenéti-
co modificado. Este grupo acaba de iniciar a tramitación na Oficina Española
de Patentes e Marcas unha patente para este procedemento que, de apro-
barse, converterase na primeira en biotecnoloxía vexetal en Galicia.

18/01/2005
Comeza a súa andaina na Coruña e en Vigo "Qué!", un novo xornal
gratuíto

O novo xornal "Qué!" do Grupo Recoletos, comezará a distribuírse de balde en
doce cidades do Estado, entre elas A Coruña e Vigo. A Cabeceira,de informa-
ción xeral, conta cun equipo de 140 xornalistas e sae cunha tiraxe dun millón
de exemplares o que o sitúa como líder no sector. Polo momento en Galicia só
se distribuía deste xeito o xornal "Metro" na Cidade Herculina. O xornal local
publicará na web as noticias que lle envíen os lectores de cada unha das súas
edicións.
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19/01/2005
As galerías preparan con novos artistas a súa presencia en Arco 05

Arco é a feira de arte a que toda galería de arte contemporánea quere asistir.
Ad Hoc e Bacelos desde Vigo, Marimón desde Ourense e as santiaguesas
Trinta e SCQ teñen ultimadas as listaxes de autores que levan a Madrid do 10
ao 14 de febreiro. Entre os habituais Salvador Cidras, Vicente Blanco, Álvaro
Negro (coa galería Marimón), Suso Fandiño, Xurxo Oro (Ad Hoc) ou Chema
Madoz (Bacelos), entre outros, figuran artistas novos que comezan a despun-
tar na arte contemporánea. As galerías, que teñen un gastos de participación
mínimos de 15.000 euros na feira, contarán este ano cunha axuda económica
da Consellaría de Cultura. Esta edición de ARCO acolle 289 galerías de 35
países e México é o país convidado.

20/01/2005
O Goberno Central e a Xunta preparan medidas para evitar o
despoboamento rural e achegar a mocidade ao campo

O despoboamento e a falta de relevo xeracional no rural motivou que o
Ministerio de Agricultura se lance a elaborar unha nova lei de desenvolve-
mento rural. Este texto prevé menores cargas fiscais para negocios situados
no medio rural, e barállanse aínda outras propostas para fixar poboación na
zona. Simultaneamente, o conselleiro de Política Agroalimentaria, Santiso
Miramontes, anunciou un plan de choque que pretende reducir á metade a
emigración da mocidade rural ás cidades. Entre outras propostas está a pro-
moción da agricultura biolóxica, os subsidios a novos agricultores e un apoio
técnico para conseguir rendibilidade das explotacións agrarias.

21/01/2005
Olegario Sotelo trasládase a Galicia para volver a dirixir a 
editorial que creou hai vintecinco anos

Dúas importantes novidades veñen de anunciarse ao respecto do 25 aniver-
sario da editorial Sotelo Blanco. O fundador e propietario da empresa, o
empresario afincado en Barcelona Olegario Sotelo, anunciou a súa intención
de trasladarse a Santiago e dirixir persoalmente a editorial, que ata o de agora
dirixía a súa sobriña Fabiola Sotelo. Para celebrar estas vodas de prata da edi-
torial anunciouse tamén a publicación dun libro que inclúe a opinión de 25
persoeiros do mundo da política, a sociedade e a cultura galegas sobre a evolu-
ción do país no último cuarto de século. Amais realizará no mes de abril un
ciclo de conferencias e actos culturais coa participación de relevantes intelec-
tuais como José Saramago ou Xosé Luís Méndez Ferrín.
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25/01/2005
A incidencia da pirataría discográfica en Galicia é inferior á media
estatal

Dezanove de cada cen discos que se venden no noso país son piratas, unha
cifra inferior ao 24 por cento no que está a media do Estado. De calquera
xeito, en 2003 detivéronse cento trinta e seis persoas por este delito e
incautáronse 46.000 CDs ilegais. Estes datos recollen unicamente aqueles
discos piratas que se venden, e non recollen as copias entre particulares. O
datos proceden do "Libro Branco da Música" que se presentou en Madrid e no
que as discográfica alertan da perda de ingresos que lles supón este fenómeno.

31/01/2005
A Xunta presenta o primeiro plan de Conservación do Lobo do
Estado

Máis da cuarta parte dos lobos que viven no Estado encóntranse en Galicia. A
pesar de que as cifras non o poñen en perigo de desaparición inmediato, o
continuo acoso en que se encontra este animal motivou que a Xunta preparase
un plan de conservación destinado á especie. O proxecto censa en sesenta e
oito os grupos reprodutores que están actualmente no país, dos cales vinte e
tres están en Lugo.



noticias FEBREIRO

Só o 27% dos fogares galegos ten acceso a internet

Levarlles a rede ás amas de casa, ás persoas maiores, aos
inmigrantes e aos discapacitados. Este é un dos obxectivos
de "Todos en internet" a última campaña de promoción do
uso da rede que presenta o goberno. Por iso estivo en
Santiago Francisco Ros, o secretario de Estado de
Telecomunicacións e para a sociedade da Información que
veu con datos debaixo do brazo: só o 27% dos fogares gale-
gos teñen acceso a Internet, fronte ao 34% da media estatal
e ao 45% da media europea. A nova campaña do Ministerio
de Industria ten un orzamento de dezaseis millóns de euros
(seis para publicidade e dez para o plano de sensibilización).

02-02-2005
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01-02-2005
A Universidade de Santiago investigará o cambio climático en
Galicia e na Patagonia arxentina

En xaneiro catro estudosos da Universidade de Santiago comezaban a analizar
o mar na Antártida e a partir de febreiro catro novos investigadores achéganse
á Patagonia Arxentina para analizar o cambio climático. Desta volta, o pro-
xecto está participado tamén polo Centro Superior de Investigacións
Científicas e o Centro Austral de Investigacións Científicas de Usuahia. O
estudo tentará analizar a influencia do cambio climático nos ecosistemas,
comparando a situación naquel estremo da Terra coa evolución en Galicia.

02/02/2005
O índice de lectura en Galicia caeu nos últimos dous anos e sitúase
por baixo da media do Estado

O Barómetro de Hábitos de Lectura que realiza cada ano a Federación de
Gremios de Editores de España revela que Galicia continúa á cola do Estado
en canto a comunidades lectoras. Máis concretamente, a cifra de lectores de
libros no noso país sitúase nun 52% dos maiores de catorce anos, o que supón
tres puntos menos da media estatal. A pesar do descenso xeral no número de
lectores, a enquisa apunta un lixeiro incremento con respecto a 2003.

09/02/2005
Os centros escolares terán un observatorio para evitar a violencia
nas aulas

Os últimos sucesos acontecidos no ámbito escolar comezan a ter as primeiras
reaccións. Os conselleiros de Educación do Partido Popular de todo o estado
acordaron en Palma de Mallorca crear observatorios de convivencia para evi-
tar que se repitan situacións violentas tanto entre alumnos, como entre alum-
nos e profesores. No caso concreto de Galicia, tal e como indicou Celso Currás
a Europa Press, a Xunta prepara dúas liñas de actuación: unha que desen-
volverán os centros escolares e será do seu ámbito de competencia, e outra
xeral, que corresponderá á propia consellaría. Ademais, o titular de educación
asegurou que o que se chamará "Plan de Mellora da Convivencia" será unha
prioridade da súa carteira.

09/02/2005
Nace "Etno Folk", a primeira revista dedicada á etnomusicoloxía
galega

Desde Baiona, a empresa Dos Acordes S.L. acaba de lanzar "Etno-Folk.
Revista de Etnomusicoloxía Galega", unha publicación cuadrimestral que pre-
tende achegar aos interesados por estas cuestións unha plataforma onde
poidan publicar os seus traballos de investigación. Deste xeito, as cento cin-
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cuenta e seis páxinas do primeiro número inclúen artigos sobre O gaiteiro do
Fragoselo, a relación da Institución Libre de Ensinanza coa música tradi-
cional, o acordeón diatónico ou as viaxes de agrupacións tradicionais a
Sudamérica antes da guerra. Cada número da nova publicación poderá
adquirirse por doce euros e a subscrición anual custará trinta.

09-02-2005
O Goberno central condiciona a implantación de redes de banda
ancha á demanda mentres Galicia desenvolve o seu propio plan

O secretario de Estado de Telecomunicacións, Francisco Ros, anunciou que a
instalación de redes de banda ancha estará condicionada á demanda social
que teña este servizo en cada zona. Esta medida, segundo denunciou o Colexio
Oficial e Enxeñeiros Técnicos de Galicia, prexudicaría o noso país xa que con-
tamos cunha baixa implantación de Internet e non existe un tecido social
abondo para favorecer a súa implantación. De calquera xeito, a Xunta anun-
ciou o pasado mes de decembro un investimento de nove millóns de euros
para levar esta tecnoloxía a todo o país nos vindeiros tres anos.

11/02/2005
Seis mil maiores que viven solos recibirán este ano servizos de
teleasistencia

A Consellaría de Asuntos Sociais achegará este ano servizos de teleasistencia
a 6.000 persoas. Deste xeito, o goberno galego anunciou onte no Consello da
Xunta, o incremento nun 30% do número de persoas que, por viviren e
pasaren moito tempo soas, reciben atención sanitarias no seu domicilio.  Este
servizo permite a persoas maiores ou discapacitados comunicarse as vinteca-
tro horas cun centro atendido por profesionais. Aínda que o custe por persoa
é de 22.24 euros mensuais, o usuario só paga 4.45 euros como máximo, en
función das súas posibilidades económicas.

15/02/2005
Comeza a actividade do Arquivo Pacheco, en Vigo, cunha mostra
de tres mil fotografías

Ponse en marcha a programación do Arquivo Pacheco, en Vigo. Unha mostra
de tres mil fotografías de finais do século XIX que se poderán ver, xa dixita-
lizadas, en diferentes computadores. Ademais, boa parte dos retratos estarán
expostos ao público nas instalacións deste arquivo, aínda en proceso de dixi-
talización completa. 



culturagalega.org | ANUARIO 2006

51

16/02/2005
A entrada en vigor do  protocolo de Quioto pon de actualidade os
efectos do cambio climático en Galicia

A aplicación do protocolo de Quioto en Galicia é unha realidade desde esta
data. Esta nova está a traer á actualidade os efectos que o cambio climático vai
ter no noso país. Segundo o informe que o Ministerio de Medio Ambiente pre-
sentou en Madrid, as temperaturas en Galicia subirán ata cinco grados nos
vindeiros cen anos e modificarase o réxime de precipitacións, o que implicará
problemas para a nosa biodiversidade e o sector pesqueiro, entre outros.

16/02/2005
Víctor F. Freixanes é o novo presidente da Fundación Otero
Pedrayo

A Fundación Otero Pedrayo é noticia novamente porque xa ten presidente. Na
mesma xuntanza na que decidiron outorgar o premio Trasalba a título póstu-
mo a Agustín Sixto Seco, confirmaron a nova presidencia da institución, que
queda do seguinte xeito: Víctor Fernández é o presidente, Ramón Villares o
vicepresidente do Consello Reitor e Antón Vidal o secretario. 

18/02/2005
Dygra diversifica o seu negocio convertendo Filloa Records nun
selo discográfico 

Filloa Records é a marca que hai dez anos creou Dygra para facer producións
multimedia. Pero co paso do tempo a empresa que dirixe Manolo Gómez veu
a necesidade de reconducir o seu camiño, pero sempre relacionada co mundo
do cinema. Por iso, desde onte Filloa é un selo discográfico. A súa actividade
desenvólvese en dúas velocidades. En primeiro lugar seleccionarán as vinte
cancións que formarán parte da BSO de "O soño dunha noite de San Xoán",
que logo editarán en DVD con distintos extras como xogos e un karaoke. O
segundo impulso da compañía é máis ambicioso e pretenden darlle identi-
dade propia ao selo, aínda que de momento non teñen definido o seu estilo
musical. O compositor Arturo Kress será o encargado de dirixir esta nova enti-
dade.

21/02/2005
Cesáreo Sánchez foi elixido novo presidente da Asociación de
Escritores en Lingua Galega

A Asemblea Xeral que celebrou a Asociación de Escritores en Lingua Galega
(AELG) en Compostela deu como estaba previsto na renovación da xunta
directiva deste colectivo. Cesáreo Sánchez é o novo presidente, e estará acom-
pañado de Mercedes Queixas como secretaria. Onda eles Marica Campo,
Marta Dacosta, e Henrique Rabunhal completan a directiva. Entre os vin-
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deiros proxectos da AELG está a celebración do encontro "Letras na raia" con
autores lusos, a creación dun centro de documentación e unha asesoría
xurídica e a homenaxe ao Museo do Pobo Galego co premio "Os bos e xe-
nerosos".

23/02/2005
Luar celebra dunha edición especial que cumpre  500 programas
en antena 

Os venres da TVG son para "Luar", o programa que presenta e lidera Xosé
Ramón Gayoso e que cumpre 500 números. Por iso, este formato televisivo
que leva batendo marcas de audiencia no noso país prepárase para unha ce-
lebración fiel ao seu estilo. Nun programa dobre traerá ao máis representati-
vo dos 5.000 artistas que pasaron polo plató, recibirá as felicitacións dos seus
quiñentos programas desde todo o mundo e haberá espazo para o humor, que
foi o sinal de identidade dun espazo que popularizou aos Tonechos.

24-02-2005
A Xunta destina 9 de 3.372 euros que gasta en cada galego á
implantación de internet

O INE dá a coñecer que Galicia está á cola de conexión en internet en canto
"La Voz de Galicia" publica que o goberno destina o 0.27% dos seus orzamen-
tos á implantación de internet. Este mesmo xornal fai un repaso polos pro-
xectos que a Xunta rematará este ano: a conexión por banda ancha nos cam-
pus de Lugo e Ferrol, a primeira conexión de Internet de alta velocidade entre
Galicia e o norte de Portugal así como a instalación de equipos nas bibliotecas
que aínda non os teñen.

24/02/2005
Biblos Clube fai memoria dos seus dous primeiros anos de 
actividade cun balance positivo

O 2 de marzo do 2003 deuse a coñecer Biblos clube co lanzamento de 278.000
exemplares da súa revista bimestral. Arestora o club de venda por catálogo de
literatura, música e películas conta con preto de 1.500 socios en Galicia, no
resto de España e en países como Francia, Gran Bretaña, Portugal, EE.UU. e
Irlanda. Nestes dous anos de actividade hai que destacar, alén do éxito co-
mercial do proxecto, as obras publicadas na colección Mandaio e a nova colec-
ción dedicada ás mellores traducións realizadas nos traballos de fin de ca-
rreira da Facultade de Tradución de Vigo. Biblos promoveu asemade actos en
vilas e cidades, nos que participaron escritores e músicos. Tamén é destacable
pola súa importancia singular a creación do premio Biblos-Pazos de Galicia a
novelas en proxecto.



noticias MARZO

A Xunta presenta un volume que recolle a 
topo-nimia de toda Galicia

Os cambios no asentamento da poboación e a desaparición
de núcleos rurais acaba por poñer en perigo tamén o nome
deses lugares. Por iso, o 20 de abril, a Xunta de Galicia cele-
brou unha xornada técnica sobre a toponimia no noso país
no que xuntou especialistas na materia. No transcurso desa
sesión, o presidente da Xunta, Manuel Fraga, presentou o
"Nomenclátor de Galicia", un volume que fai unha listaxe dos
topónimos oficiais de todas as provincias, concellos, parro-
quias e lugares. É unha das iniciativas levadas a cabo dentro
do proxecto Toponimia de Galicia, que pretende a recu-
peración, catalogación e depuración da microtoponimia.

28-03-2005
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01/03/2005
A Consellaría de Educación anuncia unha reforma do mapa de 
ti-tulacións universitarias

A caída de alumnos matriculados no sistema universitario galego está a levar
a Xunta a propor unha mudanza a fondo do mapa das titulacións que se ofer-
tan no noso país. Deste xeito, nos últimos quince anos a matrícula baixou
desde os 100.000 aos 79.000 alumnos mentres o número de titulacións
aumentaba de 46 a 168.

07/03/2005
Galicia inviste 7.17 euros por cada habitante en actuacións de 
patrimonio

Un dos puntos fortes para o turismo no noso país é o patrimonio no que tanto
a Xunta como institucións privadas destinan partidas do seu orzamento
anualmente. Segundo un informe elaborado pola Fundación Obra Social de
Caixa Madrid a Xunta destinou no 2001 un total de 7.17 euros do gasto per
cápita. Unha cifra que a sitúa no terceiro lugar pola cola e que só ten a
Cataluña e a Canarias por debaixo. Neste mesmo informe, que foi realizado
por dous profesores da Universidade Complutense, constátase que España
está por detrás de Portugal no esforzo de conservación.

07/03/2005
A Xunta convocará aos consellos reguladores de Ourense e das
Rías Baixas para solucionar o conflicto do albariño

A semana pasada a Cooperativa Vitivinícola Ourensá  (que comercializa coa
denominación de orixe "Ribeiro") anunciou que lanzaría á venda un albariño.
Un feito que fixo que a súa homóloga nas Rías Baixas solicitaron a José
Antonio Santiso, Conselleiro de Medio Ambiente que impedise no lanzamen-
to no novo caldo ourensá. De momento, o Conselleiro anunciou que xuntará
aos dous consellos reguladores para "acadar unha certa ética e non chegar a
guerras estériles".

08/03/2005
A editorial Planeta anuncia a súa entrada no mercado galego de 
literatura infantil e xuvenil

Xosé Neira Cruz, Fina Casalderrey, Xoán Babarro, Juan Farias, e Ana María
Fernández son os autores cos que a editorial planeta entrará no mercado da
literatura infantil e xuvenil en galego o vindeiro mes de abril. O lanzamento
consistirá en seis obras do selo Planeta&Oxford no noso idioma que irán des-
tinadas aos lectores de entre seis e dez anos. As obras que prevé editar esta
empresa en galego serán unha mestura de títulos orixinais e de traducións de
obras xa publicadas. Tamén se confirma a saída en galego para este mesmo



55

culturagalega.org | ANUARIO 2006

mes da novela "Anxos e Demos" de Dan Brown por conta de El Aleph
Editores. Esta firma xa entrara no noso mercado coa edición de "O código Da
Vinci" deste mesmo autor.

08/03/2005
O Consello da Cultura Galega crea a Comisión técnica de Xénero

Co gallo do día da Muller Traballadora o Consello da Cultura Galega (CCG)
presenta unha nova Comisión Técnica. É a de Xénero que forma parte da
Sección de Filosofía e Pensamento que coordina o profesor Andrés Torres
Queiruga. Entre as súas primeiras actividades figura facer un baleirado biblio-
grafico sobre a muller en Galicia que permitirán definir as liñas de traballo
futuras. Forman parte desta comisión Carme Aldán, Pilar Cagiao, Encarna
Otero, María do Carme, Ana Romaní, María Luísa Sobrino, Carme Vidal e
Dolores Vilavedra.

09/03/2005
Castelao, a filial de Filmax, é a produtora que máis recada nas
carteleiras 

"O Maquinista", "O lobo" ou "P3K: Pinocho 3000" son producións da pro-
ductora "Castelao Productions" e que a sitúan á fronte das compañías que
máis recadaron no estado no que vai de ano. Segundo os datos do Ministerio
de Cultura, as seis películas que a empresa aínda mantén en carteleira supuxe-
ron un ingreso de 1.689.540 euros con 338.114 espectadores. Castelao é un
dos múltiples selos que integran o entramado de Fílmax, a empresa que dirixe
o galego Julio Fernández.

10/03/2005
Un compositor e unha empresa organizan o primeiro concurso
para elixir o primeiro Disco do Ano de solistas galegos

Nacho Varela, Lucía Pérez, Christian Escuredo, Náyale, Mar Davila, Belén
Pérez, Maribel, Laia de Hoyos e Miguel Martínez son artistas que xa deron os
seus primeiros pasos no mundo da música e teñen editado un disco (ou están
a punto). Ademais, son os participantes do concurso que pretende escoller o
primeiro Disco do Ano de Solistas Galegos. Unha iniciativa do compositor
musical Félix Cebreiro e a empresa Aplomo Comunicación, que contaron co
asesoramento de Nonito Pereira. Agora, comezará unha campaña na radio e
na prensa para dar a coñecer os artistas á que precederá unha votación. 

15/03/2005
O Consello da Cultura presenta o Libro branco das artes e da 
cinematografía
O Consello da Cultura pretende achegarse ao fenómeno da creación audiovi-



culturagalega.org | ANUARIO 2006

56

sual desde a vertente económica e cultural e coñecer e valorar as necesidades
culturais do pobo galego no ámbito das artes visuais. Por iso, acaba de pre-
sentar o seu "Libro Branco de Cinematografía e Artes Visuais" no que colabo-
raron expertos na materia como Jaime Pena, Isabel Sempere, Xosé Nogueira,
Miguel Anxo Fernández, Pepe Coira, Raúl Veiga e J. Mª Folgar de la Calle.

16/03/2005
O presidente da Xunta anuncia a creación dun Museo da Gaita na
Cidade da Cultura

Logo dun encontro con Xosé Luís Foxo Foxo, director da Real Banda de Gaitas
de Deputación de Ourense, o presidente da Xunta, Manuel Fraga, manifestou
o seu interese en que a Cidade da Cultura inclúa un Museo da Gaita. Neste
encontro, Foxo entregoulle a Fraga un exemplar da sexta edición do seu libro
"Os segredos da gaita" e falaron das posibilidades de concretar un centro de-
dicado a este instrumento en Compostela. 

17/03/2005
O Goberno central confirma que o Museo dos Instrumentos non se
construirá en Santiago

O Museo de Instrumentos Musicais, unha das actuacións culturais incluídas
no Plan Galicia, non se construirá finalmente en Compostela, segundo confir-
mou o Goberno Central. O proxecto, que xa fora aparcado polo anterior go-
berno ante a dificultade de conseguir un lugar axeitado para o centro, queda
deste xeito totalmente descartado. O alcalde da cidade, Xosé Sánchez Bugallo,
anunciou que manterá contactos co Goberno para que considere a posibili-
dade de desenvolver o proxecto no edificio do Banco de España.

18/03/2005
Increméntanse as alertas pola situación de seca mentres comeza a
temporada de pesca en Galicia

A escaseza de precipitacións dos últimos meses provoca diferentes alertas
sobre unha posible seca para o noso país. "La Voz de Galicia" denuncia o peri-
go que este proceso supón para o chan e os cultivos mentres as centrais
hidroeléctricas se encontran no mínimo da súa produción. Coinciden estas
alertas co comezo a temporada de pesca, que tamén se ve seriamente afecta-
da polo pouco caudal dos ríos. 

18/03/2005
A Xunta reitera o respaldo para o sector audiovisual cun plan
estratéxico 2005-2009 
Pérez Varela, o conselleiro de Cultura, convocou unha rolda de prensa para
facer públicos os primeiros avances sobre o "Libro branco do audiovisual" que
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prepara a súa carteira. No transcurso da mesma destacou que a Xunta seguirá
apoiando ao sector e que prepara un plan estratéxico 2005-20096 que
persegue, entre outros obxectivos, conseguir que a produción galega repre-
sente o 20% do montante estatal. Ademais, avanzou a creación dun
Observatorio Audiovisual de Galicia, un Rexistro Galego de Empresas e o
Consello Audiovisual de Galicia. Polo demais, o conselleiro avanzou un
"decálogo" con actuacións orientadas a completar a actividade reguladora do
sector.

21/03/2005
Cúmprense dez anos do pasamento de Chano Piñeiro, realizador
da primeira longametraxe galega 

Chano Piñeiro é o realizador que escribiu as páxinas máis decisivas da histo-
ria do audiovisual galego. Foi autor da primeira longametraxe, "Sempre
Xonxa" e foi o primeiro en explotar o contorno de Galicia como decorado ci-
nematográfico. Por iso, a súa viúva recolleu en Vigo o premio especial que
concede a Academia Galega do Audiovisual que leva o seu nome e que este ano
recaeu na súa figura. Cúmprense dez anos do pasamento do realizador por
mor do mal de Crohn, unha doenza intestinal.

23/03/2005
A apertura do Museo do Mar de Vigo adíase ata o 2006

Este ano tampouco se inaugurará o Museo do Mar. O consorcio Zona Franca
acaba de adiar ata o 2006 a apertura definitiva do centro. Segundo publica
hoxe Faro de Vigo, o delegado do ente, Francisco López Peña asegura que o
motivo desta decisión se debe aos traballos de reforma do edificio. Un feito no
que non está de acordo estudio do arquitecto César Portela, responsable do
proxecto, que asegura que as obras se poden executar nun prazo de dous
meses.

28/03/2005
O primeiro álbum de "Os Barbanzóns", de Pepe Carreiro vende
2.500 exemplares mentres preparan a terceira entrega da saga

"Baroña ou morte", o álbum co que Pepe Carreiro abría en 2004 a serie "Os
Barbanzóns" que publica a editorial Toxosoutos, vendeu neste tempo dous mil
quiñentos exemplares, segundo informaba "La Opinión". Os responsables da
editorial amosaron a súa satisfacción polas cifras de vendas, e consideran que
o lanzamento do segundo número serviu como reclamo para o primeiro, que
tivera unha tirada de dez mil exemplares. Está xa en marcha a edición de "A
noite de Samaín", unha nova entrega da serie que está prevista para o mes de
maio. 
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28/03/2005
Miguel Anxo Fernán-Vello leva o premio Irmandade do Libro polo
seu labor poético

Foron os máis de vinte anos de labor poético que leva desenvolvendo Miguel
Anxo Fernán-Vello canda á súa carreira como editor os que lle valeron facerse
coa XIV edición dos Premios Irmandade do Libro. O xurado deste premio,
organizado pola Federación de Libreiros de Galicia, decidirá e outorgará o
vindeiro día dous de abril os premios ás categorías de medios de comuni-
cación, mellor libro, libreiro, institución e centros de ensino.

31/03/2005
Cinco catedráticos de diferentes ámbitos publican un texto no que
reclaman unha nova política ambiental para o país

Cinco destacados catedráticos do país asinaron un manifesto no que reclaman
unha nova política ambiental para Galicia. Os asinantes apuntan un grave
deterioramento do medio galego e un emprego esencialmente mercantilista
de recursos naturais como ríos e costas. Pedro de Llano desde a Arquitectura,
Eduardo García-Rodeja pola banda da Edafoloxía, Javier Guitián da Botánica,
Augusto Pérez-Alberti como representante da Xeografía e Victoriano Urgorri
no ámbito da Zooloxía Mariña son os cinco promotores deste manifesto.



noticias ABRIL

Preséntase a versión en galego do Office 2003, que
se pode descargar de balde

A implantación do software no noso idioma dá un paso máis
coa presentación do paquete Office 2003. Este produto de
Microsoft permite contar cun interface en galego para pro-
gramas coma o Word, o Excel, o Outlook ou o PowerPoint.
O lanzamento é resultado da colaboración entre Microsoft
e a Xunta de Galicia, e contou co asesoramento da Real
Academia, o centro Ramón Piñeiro e o Consello da Cultura
Galega. O programa que pon en galego a nosa versión destes
programas pode descargarse de balde no web de Microsoft.

07-04-2005
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04/04/2005
A morte de Xulio Francisco Ogando deixa aberto o futuro dun dos
maiores fondos bibliográficos privados do país

Máis de cen mil volumes de dez millóns de fichas acumulados ao longo de
toda unha vida de amor polos libros. Para alén das súas obras de investi-
gación, Ogando deixa, logo da súa recente morte, un amplísimo legado biblio-
gráfico. O estudoso estivera xa en tratos coa Deputación de Ourense para
crear unha fundación que permitise a conservación e o acceso a este material,
sen que se chegase a fechar este proceso. O enterro do académico celebrouse
o pasado sábado no panteón familiar de Vilafranca do Bierzo, logo dunha misa
que oficiou o bispo Luís Quinteiro na igrexa ourensá da Trindade, e na que
estiveron presentes algúns dos máis destacados nomes da cultura do país.

04/04/2005
O IGAEM, Antón Costa, o telexornal e o colexio Sánchez Cantón de
Pontevedra, premios Irmandade do Libro

O galardóns que concede a Federación de Libreiros foron para o IGAEM (no
apartado de institución) para a o microespazo literario que ten o Telexornal
da TVG (no apartado de medios de comunicación) para a libraría "Librouro"
de Vigo, para o centro Sánchez Cantón de Pontevedra e para Antón Costa polo
seu ensaio "Historia da educación e da cultura en Galicia". 

05/04/2005
Os editores galegos levan as súas obras á celebración do Día do
Libro en Barcelona

Presentacións de obras, mesas redondas, unha homenaxe a Olegario Sotelo
Blanco nos vintecinco anos da editora que leva o seu nome. Os editores gale-
gos desembarcan en Barcelona coa intención de que este vinte e tres de abril
se note a súa presenza cando a cidade celebra o Ano do Libro e da Lectura.
Alén destes actos, as editoriais galegas disporán dun posto no que os intere-
sados poderán adquirir as últimas novidades no noso idioma coincidindo con
San Jordi.

05/04/2005
O CGAC perderá no 2007 a colección de ARCO

Xa ten data. O 2007 será a data na que o CGAC devolva á Fundación ARCO os
fondos que esta lle prestou mentres construía a súa sede. Reuniuse o comité
executivo de Ifema para abordar os custes e os prazos nos que a Colección
Fundación Arco sitará todos os seus fondos en Madrid.  Segundo os acordos
tomados nesa xuntanza, o plan permitirá habilitar no 2007 as dúas naves do
que foron os antigos mataderos de Madrid e que conformará o Centro de Arte
da Fundación ARCO.
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06/04/2005
O Congreso aproba a posibilidade de se inscribir en galego no
Rexistro Civil

Coa única oposición do PP, a Comisión de Xustiza do Congreso dos Deputados
aprobou onte unha proposición que prevé modificar a Lei do Rexistro Civil. A
proposta recolle que se poidan facer as inscricións legais deste tipo nas dife-
rentes linguas cooficiais do Estado se así o quixer o usuario.

06/04/2005
Unha Confederación Hidrográfica propia xestionará os cursos do
Miño, o Sil e o Limia

O Senado aprobaba onte a creación da Confederación Hidrográfica do Miño,
que xestionará os cursos dos ríos Miño, Sil e Limia e que se disgrega deste
xeito da Confederación do Norte. Aínda que este órgano continuará a depen-
der do Goberno Central, a Xunta verá incrementada significativamente a súa
representación neste órgano. 

13/04/2005
O Festival folk de Ortigueira é declarado Festa de Interese
Turístico Internacional 

A antigüidade, o alto nivel dos concertos, a súa capacidade de atracción e a
calidade dos servizos cos que o concello atende aos visitantes acáballe de valer
ao Festival Folk de Ortigueira a declaración de Festa de Interese Turístico
Internacional. Así llo comunicou o Ministerio de Industria, Turismo e
Comercio ao concello nunha carta. A declaración chega dous anos despois de
que fose declarada de interese nacional e seis anos máis tarde de que a Xunta
lle recoñece o seu interese turístico.

14-04-2005
Biólogos do Centro de Investigación da Graña descobren novas
especies no Atlántico Sur

Un mes de viaxe polas augas africanas do Atlántico Sur permitiulles a tres
biólogos da estación ferrolá de Bioloxía Mariña da Graña descubrir novas
especies mariñas. Victoriano Urgorri, Javier Cristovo e Pilar Ríos retornaban
da expedición científica internacional que quería analizar as formas de vida
das áreas abisais nesta zona. Prevese a chegada á estación dos exemplares re-
collidos ao longo da expedición, entre os que se encontran variedades ata o de
agora descoñecidas e que están aínda pendentes de clasificación.
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14/04/2005
O músico Pablo Carpintero cédelle ao Arquivo Sonoro de Galicia a
principal colección de música instrumental do país

Trescentas vinte e cinco horas de gravacións sonoras de gaiteiros e de cantos
de reis, maioritariamente instrumentais. Esta é a extensión da colección que
o músico Pablo Carpentero cedeu ao Arquivo Sonoro de Galicia nun acto no
que tamén estiveron presentes o coordinador deste organismo, Rodrigo
Romaní e o xerente do Consello da Cultura Galega, Antonio Montero. Esta
colección, produto dun longo traballo de recolleita por toda a xeografía do
país, está considerada como a máis importantes de música instrumental de
raíz, e foi xa catalogada polo propio músico. O Arquivo Sonoro iniciará agora
os traballos de dixitalización deste material, que se agarda estean rematados
no prazo dun ano.

15/04/2005
Unha exposición amosará os documentos de Bal y Gay no 
centenario do seu nacemento 

Este ano cúmprese o centenario de nacemento do músico lucense Jesús Bal y
Gay. E a efeméride vai a ter múltiples actos. Por unha banda, o Ministerio de
Cultura organizará unha exposición que inclúe fotografías, cartas, escritos ou
partituras do músico e que se poderá ver en Lugo, Santiago, Madrid e posi-
blemente, México, país ao que se exiliou. Pola outra, catalogarase toda a obra
do músico da que tentarán editar varios álbumes.

19/04/2005
Inícianse os traballos para tratar o fuel que se recolleu logo da
marea negra do Prestige

Máis de dous anos despois da marea negra, a Xunta iniciou os traballos para
tratar as 78.000 toneladas de fuel que se recolleron do vertido. O primeiro
paso, segundo explicou a Consellaría de Medio Ambiente, é trasladar as máis
de 35.000 toneladas que se almacenan en Laracha ás instalacións da empre-
sa Sogarisa, especializada en vertidos industriais, onde xa están outras
40.000 toneladas. A Xunta asegurou que cincuenta persoas traballarán ao
longo de dezaoito meses para conseguir reciclar parte destes restos e mini-
mizar os efectos nocivos daqueles que non se poidan tratar doutro xeito.

20/04/2005
A Asociación de Gaiteiros Galegos oponse ao ensino do modelo
escocés nas novas escolas de gaitas da Deputación de Pontevedra

A Asociación de Gaiteiros Galegos mobilízase para evitar que as escolas de
gaitas financiadas pola Deputación de Pontevedra sigan o modelo "escocés"
da Banda de gaitas de Ourense. Os colectivos agrupados nesta asociación afir-
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man que o convenio de creación de cinco escolas asinado pola Deputación coa
Asociación Banda de gaitas provincia de Pontevedra por unha contía de
noventa mil euros deixa de lado a outras asociacións culturais, institucións e
escolas municipais que levan moitos anos traballando no ensino musical
tradicional. O presidente da Deputación, Rafael Louzán xa negou que a inten-
ción destas escolas fose a de seguir o estilo escocés pero desde a Asociación de
Gaiteiros Galegos manteñen as súas sospeitas e convocaron unha Asemblea
multitudinaria no Teatro Principal de Pontevedra para expor o seu punto de
vista.

26/04/2005
Abre a sede da Fundación Caixa Galicia en Ferrol coa intención de
ser un destacado centro cultural na comarca

A Fundación Caixa Galicia abriu cunha exposición de Tàpies a súa nova sede
en Ferrol. Esta entidade ocupa un edifico de tres mil metros cadrados do sécu-
lo XVIII no que se instalou un auditorio con duascentas prazas ademais de
espazos dedicados ás artes plásticas e outras funcións. Con esta sede a Caixa
quere potenciar a programación cultural da cidade e da comarca.



noticias MAIO

Galicia aumenta a implantación de novas fábricas de
software

IT Deusto é unha empresa de software con capital galego
(Caixanova participa nun 23%). É, segundo publica La Voz de
Galicia, a factoría que abandeira unha tendencia que sitúa a
Galicia nun dos destinos máis apetecibles para as fábricas de
software. It Deusto negocia coa Universidade de Vigo e a
Zona Franca abrir outra factoría na comunidade. Para o xor-
nal é un exemplo de que as empresas buscan zonas con
menor tradición tecnolóxica e con maior oportunidade de
negocio.

20-05-2005
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02/05/2005
Nace en Vigo un festival que dedicará quince días a encher de jazz
europeo a cidade

O Festival Internacional de Jazz de Vigo, "imaxina Sons", nace coa intención
de cubrir un baleiro e satisfacer a demanda respecto ao ámbito europeo do
Jazz, intentando mostrar tendencias descoñecidas desta música no noso país
que no resto de Europa si están presentes. Trátase principalmente de dar
información sobre o Jazz actual do noso entorno: dende Galicia, ata España e
Europa. Este festival desenvolverase desde o 16 de xuño ata o 3 de xullo e
conta cun orzamento de 300.000 euros achegado polo Concello e Caixanova.
O músico Baldo Martínez ocupa o posto de director artístico do evento. O fes-
tival desenvolverá os seus obxectivos a través de diversas actividades alén dos
concertos en teatros e auditorios. Haberá Jazz na rúa, actuacións nocturnas
en locais, exposicións, mesas redondas, debates, conferencias e clases maxis-
trais.

10/05/2005
Reimundo Patiño chega ao MACBA de Barcelona mentres se
prepara unha mostra antolóxica sobre Xaquín Marín

Dous dos pioneiros da nosa BD, Reimundo Patiño e Xaquín Marín, están a ver
recoñecido o seu traballo na forma de exposicións. A mostra "O home que fa-
laba vegliota", do xa falecido Patiño pódese ver ata o vinte e cinco de maio no
Museo de Arte Contemporánea de Barcelona. Mentres, Xaquín Marín anun-
ciaba recentemente que o centro Torrente Ballester de Ferrol acollerá en
setembro unha mostra na que se poderá ver unha selección de obras que este
artista realizou en diversos campos ao longo dos últimos cincuenta anos.

11/05/2005
Un estudo de Vieiros di que un galego gasta 240 veces máis en 
promover o español que o galego

Vieiros publica hoxe os resultados dun estudio que asegura que os galegos
gastan 240 euros en promover o español por cada euro que lle dedican ao
galego. Unha análise que chega por mor do especial que o medio publica sobre
o día das letras galegas que este ano se lle dedica á lingua galega. 

12/05/2005
Increméntase as porcentaxes de falantes habituais de galego ao
tempo que cada vez son máis os que non o falan nunca

Os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) apuntan que nos últimos dez
anos o número de persoas que declaran falar habitualmente galego incremen-
touse nun 1,77 por cento, chegando 56,84% da poboación. Paralelamente,
tamén medrou o número de persoas que non empregan nunca o noso idioma,
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que pasou neste mesmo período de ser un 6,13% da poboación ao 12,86%.
Estes datos, que publica o xornal "Galicia Hoxe", proveñen da diagnose do
IGE que se inclúe no Plan Xeral de Normalización.

16/05/2005
Xavier Seoane abandona o padroado da Fundación Seoane 
denunciando o incumprimento do estatutos

O incumprimento dos estatutos e a falta de apoio á actividade son as razóns
fundamentais polas que o poeta Xavier Seoane abandonou o padroado da fun-
dación Seoane. Segundo publicaba La Opinión, o escritor considera que o
apoio económico do concello non é abondo para que a institución cumpra os
obxectivos que ten marcados nos seus estatutos. Pola súa banda, Xosé Díaz,
outro dos padróns das entidade apuntou que o abandono da concellaría de
Cultura por Méndez Romeu supuxo unha perda no apoio que o concello ou-
torgaba á entidade. Finalmente, o Reitor da Universidade da Coruña, José
María Barja, apunta no mesmo xornal que é necesaria unha maior implicación
da Xunta para pór a andar axeitadamente a entidade.

26/05/2005
O Concello de Santiago organiza un ano de actividades para 
homenaxear o alcalde republicano Ánxel Casal

Teatro, música, exposicións, audiovisuais, un congreso, reedición de obra... O
Concello de Compostela decidiu que no 2005 houbese actividades culturais de
todo tipo centradas en Ánxel Casal. O editor e alcalde republicano foi home-
naxeado a través da representación das súas pezas teatrais e a gravación dun
documental sobre a súa figura. Ademais, o concelleiro de cultura, Néstor
Rego, anunciou que o vindeiro Centro de Estudos Composteláns estará dedi-
cado a este galeguista represaliado ao comezo da Guerra Civil. Desde o con-
cello apuntaron tamén que tentarán promover que o Día das Letras se lle
dedique a Casal.

30/05/2005
As compañías teatrais avogan por un financiamento concertado no
I Congreso Internacional 

A compañía ourensá Sarabela Teatro celebra os seus 25 anos de vida organi-
zando o I Congreso Internacional de Teatro. Trátase dun evento no que xun-
tou a profesionais do sector chegados desde lugares como Francia ou Escocia.
No evento titulado "Da creación á exhibición" pretenderon facer un diagnós-
tico da situación do sector e propor solucións aos principais problemas. O
congreso dividiuse en catro en apartados relativos a festivais, produción,
redes e autores. Nos coloquios e debates os expertos avogaron por un sistema
de financiamento concertado semellante ao que emprega o sistema educativo.



culturagalega.org | ANUARIO 2006

67

31-05-2005
A bióloga ferrolá María de los Ángeles Alvariño morre en EEUU
con 88 anos

Ferrol despide unha das súas habitantes máis ilustres. Trátase da bióloga
María de los Ángeles Alvariño que morreu en California (EEUU) onde residía
co seu marido e a súa filla. Naceu en Ferrol onde estudou ata o bacharelato,
para ir logo a Madrid a estudar Ciencias Naturais. Especializouse en zoo-
plancton e descubriu 22 especies de organismos mariños. Entre o currículo de
María de los Ángeles Alvariño figuran numerosas expedicións, investigacións
e publicacións en revistas científicas internacionais así como a Medalla de
Prata que lle outorgou a Xunta en 1995.



noticias XUÑO

Henrique Monteagudo presenta no Consello da
Cultura Galega o texto máis antigo escrito no noso
idioma en Galicia

O "Foro do burgo de Castro Caldelas", un documento
depositado nos Arquivos dos Duques de Alba e orixinario de
Allariz, resultou ser o máis antigo texto escrito en galego no
noso país. Trátase dun privilexio rodado datado en 1228. "É
o tipo de documentos máis solemne dos producidos polas
chancelerías da península no tempo", segundo explica
Henrique Monteagudo, descubridor da importancia deste
foro, que apunta que ata o de agora se consideraba este
texto coma unha tradución datada anos despois. O Consello
da Cultura Galega acolle esta mañá a presentación deste
histórico documento, que ten tamén a peculiaridade de ser
o único privilexio real escrito en galego da nosa historia.

14-06-2005
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02/06/2005
O Festival Internacional de Ortigueira presenta o programa logo
de ser declarado festa de interese turístico internacional

O Festival Celta de Ortigueira preséntase máis forte que nunca. Non só porque
recupera os catro días de evento, senón porque desde o pasado mes de abril
foi declarado Festa de Interese Turístico Internacional. Pero esta edición, a
vinte e unha, é especialmente significativa porque renderá unha homenaxe á
Galicia exterior, terá como invitada a música mediterránea e será un punto de
encontro para todo aquilo que leve a etiqueta celta. As citas: do 7 ao 10 de
xullo.

03/06/2005
O IGAEM edita a historia do Ballet Rey de Viana e un catálogo de
dramaturgos 
Do ballet ao teatro. O Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM)
vén de presentar dous volumes sobre estas áreas. O primeiro é o exemplar
"Historia en imaxes" que recompila a traxectoria do Ballet Galego Rey de
Viana que dirixe Victoria Canedo. O segundo trátase do "Catálogo de dra-
maturgos galegos. 1973-2004". É un libro elaborado polo Centro de
Documentación do IGAEM, que recompila información sobre trescentos
autores que traballaron nesas datas na dramaturxia. Este catálogo poderase
consultar en internet, xa que está en papel e en soporte dixital.

07/06/2005
Un acordo pon fin á "guerra das gaitas" que enfrontaba á
Asociación de Gaiteiros Galegos coa Deputación de Pontevedra

Logo dun anterior amago de acordo, e de numerosas reunións, o delegado de
cultura da Administración Provincial, José Juan Durán e o representante da
Asociación de Gaiteiros Galegos, Santiago Caneiro, anunciaron o acordo que
pon fin á chamada "guerra das gaitas". O pacto consiste nun convenio que asi-
narán as dúas partes polo que a Asociación de Gaiteiros Galegos creará unha
escola de música tradicional dentro da que se integrarán os polémicos cursos
da Asociación de Bandas de Gaitas da Provincia de Pontevedra que foran a
base da confrontación ao empregar gaitas escocesas. O proxecto, que conta
cun orzamento de cen mil euros, porase en marcha o mes de outubro.

09/06/2005
Preséntase o primeiro dicionario galego-inglés-galego na rede

Xa existe un dicionario galego-inglés e inglés-galego na rede. Deseñado polo
Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo, o Clig 1.0 é un
proxecto un pouco diferente dos dicionarios ao uso: está baseado en solucións
xa existentes nas traducións galegas da literatura inglesa. Esta versión do Clig
inclúe máis de 5.000 entradas e case 8.000 exemplos de textos traducidos que
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amosan usos reais do uso dos vocábulos. Os seus responsables agardan am-
plialo para vindeiras versións.

14/06/2005
Os Diplomáticos emprenden a súa xira de despedida despois de
quince anos de actividade

O grupo por excelencia do rock bravú despídese logo de quince anos de activi-
dade. Os Diplomáticos de Monte Alto iniciarán no vindeiro festival de
Ortigueira, o día dez de xullo, a súa xira de despedida, que rematará o vindeiro
mes de setembro na Coruña logo de percorrer boa parte do país.

17/06/2005
A Agricultura Ecolóxica en Galicia facturou catro millóns de euros
no último ano, dez veces máis que en 2000

Os produtores de agricultura ecolóxica en Galicia multiplicaron a súa fac-
turación por dez entre os anos 2000 e 2004. Así o afirmou onte o conselleiro
de Política Agroalimentaria, Xosé Antonio Santiso Miramontes, nun encontro
sobre este sector que se está a celebrar no marco da Semana Verde de Galicia
en Silleda. O incremento supón que no último ano estes produtos movesen
catro millóns de euros e que o número de operadores dedicados a eles pasase
de 115 a 360.

22/06/2005
Os músicos de jazz do país únense para facer valer os seus 
intereses

Está a verse un rexurdir do jazz en Galicia. Sociedades, festivais e un público
minoritario pero cada vez máis numeroso son bos indicadores deste fenó-
meno. O último exemplo tivo lugar en Vigo, onde se presentou a Asociación
galega de músicos de jazz. Entre os seus obxectivos están promover activi-
dades musicais deste estilo, facer de ponte entre os músicos e a adminis-
tración e servir de altofalante das necesidades deste colectivo. O pianista
ourensá Alberto Conde é o presidente dun colectivo que conta con membros
como Alberto Somoza, Nani García, Abe Rábade ou Manuel Gutiérrez.



noticias XULLO

O director do Instituto Cervantes apoiará e 
colaborará co Instituto Rosalía de Castro

Emilio Pérez Touriño anunciou a creación do Instituto
Rosalía para promover a lingua e a cultura galega no marco
da reunión dos directores dos centros Cervantes que se
celebrou na Coruña a semana pasada. E o director do
Instituto, Cesar Antonio Molina apresurouse a destacar que
a entidade que dirixe colaborará e apoiará esa iniciativa.
Ademais, na xuntanza fixáronse as liñas de actuacións dos 43
centros Cervantes para os próximos anos entre as que figu-
ra, aumentar as zonas de expansión, colaborar con institu-
cións hispanoamericanas, mellorar o currículo e a forma de
ensino do español e darlle cabida ás linguas peninsulares e
tender cara a especialización.

18-07-2005
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06/07/2005
Lois Cea foi nomeado primeiro director do Verbum-Casa das
Palabras de Vigo, dous anos despois da inauguración do centro  

O goberno municipal de Vigo nomeaba onte a Lois Cea, ata o de agora respon-
sable do Arquivo Pacheco, director do Verbum-Casa das Palabras. Este cen-
tro, concibido coma un museo interactivo dedicado á linguaxe e á comuni-
cación, non tivera desde a súa inauguración en 2003 un equipo directivo. Nos
últimos tempos, as escasas visitas e os problemas de deterioro do material
provocaron un intenso debate sobre o futuro do local.

12/07/2005
Un informe dos produtores españois revela que o audiovisual
galego é o segundo máis subvencionado 

A Memoria 2004 da Federación de Produtores Españois (FAPAE) constata un
incremento da facturación do 9% da produción audiovisual estatal con respec-
to ao 2003. Os datos amosan que Galicia é a segunda comunidade que máis
axudas recibe do goberno autonómico (cun 17%) pero, segundo informa
Galicia Hoxe, das que menos factura (un 4%). 

13-07-2005
Un informe sitúa a Galicia está en quinto lugar de produción 
científica no Estado

De toda a produción científica estatal, Galicia achega un 8% que nos sitúa en
quinto lugar. Os datos achégaos o libro "Indicadores científicos de Galicia. ISI,
Web of. Science, 1990-2003"  que promoveu o Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Galicia e que foi publicado pola Direción Xeral de I+D.
Nunha nota de prensa deste departamento, apúntase que é o primeiro docu-
mento que agrupa os indicadores científicos do país. O informe destaca por
unha banda que o aumento de gasto público en I+D se traduciu nun incre-
mento do persoal investigador e, pola outra, que o reto da investigación pasa
por mellorar a investigación nas empresas que, de momento é moi escasa.

15/07/2005
A Consellaría de Cultura publica na rede o Libro Branco do
Audiovisual 

O sector audiovisual galego xa ten o seu libro branco. A Consellaría de Cultura
publicou na rede este documento que contén as principais magnitudes, indi-
cadores e datos. Este informe será a base a partir da que se deseñen as liñas
políticas para o desenvolvemento dun sector que está considerado estratéxico
por lei. O libro branco pódese consultar no web do acabado de crear
Observatorio do Audiovisual, servizo dependente desta carteira que ten como
finalidade, segundo figura no seu sitio, "proporcionar unha información per-
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manentemente actualizada sobre o sector audiovisual, dirixida aos axentes
implicados, tanto empresas como institucións".

22/07/2005
O goberno en funcións concede cadansúa emisora de televisión
dixital autonómica a La Voz de Galicia e á Sociedade Radio
Popular-Cadena Cope 

O Consello da Xunta en funcións adxudicou dúas licenzas de televisión dixital
terrestre de cobertura autonómica ás candidaturas de La Voz de Galicia e da
Cadea Cope. Tal e como figuraba no decreto que establecía o prego de condi-
cións, as adxudicatarias deberán emitir, como mínimo, o 60% do total da
emisión de programas de produción propia, do que a metade estará obrigato-
riamente en galego, ademais de empregar o galego de xeito "usual". Polo
demais, a proposta de La Voz de Galicia supón un investimento de 97 millóns
de euros e a creación de 148 postos de traballo, mentres que a da Sociedade
Radio Popular, S.A. Cadea Cope propón investir 2.3 millóns de euros e crear
40 postos de traballo.

23/06/2005
Galicia continúa a ter o peor saldo demográfico do Estado Español,
a pesar de que se modera o decrecemento vexetativo

A diferenza entre nacementos e mortes no ano 2004 deu en 7.792 persoas
menos no país, o que supón unha moderación con respecto ás tendencias dos
últimos anos. De calquera xeito, os datos continúan a nos situar á cola do esta-
do en canto a saldo demográfico segundo os datos que achega o Instituto
Nacional de Estatística. Das provincias galegas, a Coruña é a que amosa un
maior descenso, cunha diferenza de 3.279 habitantes menos entre os que
nacen e os que morren, e Pontevedra a única que medra, conseguindo un
saldo positivo de 366 habitantes.

26/07/2005
O Instituto da Lingua colga na rede o seu tesouro Informatizado da
lingua galega

O Congreso Internacional de Lusitanistas, serviu de escenario para que o
Instituto da Lingua Galega presentase o Tesouro Informatizado da Lingua
Galega (TILG). Este é o resultado dunha investigación iniciada en 1985 que
colleu palabras de 1.464 textos editados en 1912 e 2002 que permitiu identi-
ficar case cen mil palabras do galego moderno.
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28/07/2005
O CGAI e o Museo Carlos Maside recuperan guións 
cinematográficos inéditos dos irmáns Dieste 

A faceta cinematográfica dos irmáns Dieste, Rafael e Eduardo, era completa-
mente descoñecida para case todo o mundo. Por iso, o Centro Galego de Artes
da Imaxes (CGAI) e o Museo Carlos Maside acaba de editar unha publicación
na que se recuperan o traballos destes dous escritores e intelectuais. A obra
titúlase "Promesa do vello e da doncela" é o desenvolvemento dun conto
homónimo que Eduardo Dieste publicou en 1933. Os dous irmáns tentaron,
sen éxito, que se materializara o proxecto xa que estaban nun momento de
gran produción audiovisual. Ademais deste guión a publicación coordinada
Arantxa Estevez recupera outros tres traballos dos Dieste. A obra está inmer-
sa dentro do proceso de recuperación de autores galegos relacionados co cine.



noticias AGOSTO

Os incendios forestais destrúen case trece mil 
hectáreas de monte no último mes, acadando cifras
históricas

O patrimonio natural galego está a sufrir este verán serios
ataques por mor da multiplicación dos incendios forestais.
Nos dos primeiros terzos do mes de agosto eran xa case
13.000 as hectáreas afectadas polo lume, co que isto supón
en canto á destrución de áreas arboradas e de hábitats para
diferentes especies animais, sen contar, por suposto, cos
riscos e as perdas económicas para os seres humanos. As
cifras sinalan que o noroeste peninsular concentra o 60%
dos incendios que se dan no Estado, e Galicia é a comu-
nidade máis afectada por este problema.

23-08-2005
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02/08/2005
O Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa entrega tres bolsas
de 16.000 euros para que artistas galegos visiten o estranxeiro

Tres artistas galegos menores de trinta e cinco anos, Carlos Maciá, Martín
Pena e Ana Soler visitarán respectivamente Nova York, diferentes países de
Europa e Xapón. As súas estancias estarán financiadas por cadansúa bolsa de
creación artística de dezaseis mil euros que lles acaba de conceder o Museo de
Arte Contemporánea Unión Fenosa (MACUF). Esta institución outorga cada
dous anos estas bolsas para favorecer o traballo dos creadores galegos no exte-
rior.

08/08/2005
Unha retrospectiva de Xesús Vázquez canda a tres mostras 
internacionais marcan a programación do CGAC ata fin de ano

Catro novas exposicións iniciadas entre setembro e outubro marcan a progra-
mación do CGAC para os últimos meses de 2005. As novidades comezan o un
de setembro coa presentación do vídeo "The smokers" de Zilla Leutenegger.
No final dese mes inaugurarase a mostra retrospectiva que o centro dedica ao
pintor galego Xesús Vázquez, e poucos días máis tarde preséntanse os trabal-
los de Teresa Hubbard e de Alexander Birchier. A última grande novidade
para o outono ten por data de inicio o once de outubro coa mostra "Jim
Hodges: This line to you", aberta ata xaneiro de 2006.

09/08/2005
As autoras de BD, o Capitán Trueno e a produción galega marcan
os eixes de Viñetas desde o Atlántico

A oitava edición de "Viñetas desde o Atlántico" achega á Coruña un programa
que recolle un amplo panorama da BD internacional. Francisco Vázquez,
alcalde da cidade e Miguelanxo Prado, director do evento, presentaban esta
edición destacando a homenaxe a un personaxe mítico como é o "Capitán
Trueno" con ocasión dos seus cincuenta anos. Canda a esta homenaxe, Purita
Campos, creadora da mítica serie "Esther", a ilustradora gótica Victoria
Francés e a premiada autora Raquel Alzate achegan a destacada presenza
feminina desta edición. Confírmase tamén a presenza de autores interna-
cionais coma George Pratt, Ventura, Enrique Breccia ou Javier Olivares. A
parte galega achégana as mostras dedicadas ao autor Fran Bueno e á revista
"BD Banda". Ao longo do salón tanto esta publicación coma o colectivo
Polaqia presentan os seus novos lanzamentos editoriais.
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22/08/2005
A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, anunciou mudanzas para
a Cidade de Cultura e no xeito de xestionar esta área
Manter o proxecto arquitectónico da Cidade da Cultura pero elaborar un plan
que o dote de contidos son, de xeito resumido, as intencións da conselleira de
Cultura, Ánxela Bugallo, para o complexo do Monte Gaiás. Na presentación
que fixo do seu equipo para este departamento da Xunta, Bugallo sinalou que
deixará "a política cultural que prima edificios e espectáculos" e asegurou que
ten a intención de "apostar pola calidade". Nesta nova xeira da Consellería
acompañan á titular Carlos Amoedo coma secretario xeral técnico, Luís Bará
no posto de director xeral de Creación e Difusión Cultural, Felipe Arias na
área de Patrimonio Cultural, Santiago Domínguez a dirixir deporte e Fina
Casal ocupando o cargo de xefa de gabinete.

31/08/2005
Amancio Prada, José Temprano e o Conservatorio Folque de Lalín
reciben premios ao seu labor musical

A difusión que, a través da música, realizou Amancio Prada dos autores líri-
cos galegos valeulle ser recoñecido co premio Celanova, Casa dos Poetas que
outorga cada ano a Fundación Curros Enríquez. Os outros premios musicais
da temporada son as Gaitas de Ouro e de Prata que outorga o Ateneo de
Ferrol. José Temprano foi o premiado nesta volta co galardón dourado men-
tres o Conservatorio de Música Folque de Lalín levaba a prata. Javier María
López, pola súa banda, fíxose co premio de composición no certame
Constatino Bellón que convoca esta entidade. 

31/08/2005
A Xunta estuda a proposta rusa de recuperar os galeóns de Rande
mentres outros exploradores reclaman os seus dereitos sobre os
restos

A proposta dun consorcio ruso de recuperar os galeóns mergullados na Ría de
Vigo está a ser analizada pola Xunta, que xa recibiu as 350 páxinas da versión
en alemán desta empresa. O pasado mes de marzo o goberno negara unha
solicitude semellante da mesma entidade, ao non permitir a lexislación a
apropiación de restos arqueolóxicos. Coincidindo con esta proposta, tres
exploradores sinalaron que están en posesión dos dereitos de exploración de
catorce dos barcos afundidos en Rande, o que dificultaría a concesión á
empresa rusa.



noticias SETEMBRO

Ánxela Bugallo anuncia unha profunda reforma do
IGAEM 

A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, mantivo unha xun-
tanza no Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais
(IGAEM) para definir o seu futuro. Logo da visita oficial, a
conselleira anunciou unha profunda reforma que comezará,
segundo informa Europa Press, por cambios na súa direc-
ción. Ademais dos cambios nas convocatorias de bolsas,
Ánxela Bugallo anunciou que se ampliará o seu orzamento
para poder afrontar os "ambiciosos obxectivos" que se
teñen marcados. En todo caso, a consellería non marcou pra-
zos para os novos cambios que se realizarán no IGAEM.

06-09-2005



culturagalega.org | ANUARIO 2006

79

07/09/2005
A Xunta anuncia que os libros de texto serán de balde para todo o
ensino primario xa desde este mesmo curso

A Xunta de Galicia anunciou que ampliaría a gratuidade dos libros de texto
para todos os cursos de ensino primario. Deste xeito, o goberno ampliou a
medida a tres novos cursos, o que supón un custo de trece millóns de euros. A
medida aprobouse oficialmente no Consello da Xunta do día oito e incluía
unha fórmula para voltarlle os cartos aos pais que xa adquiriran este mate-
rial. Diferentes federacións de pais de alumnos amosaron a súa ledicia pola
medida, que supón un aforro de catrocentos euros por termo medio para as
familias. Pola súa banda, os libreiros e os editores amosaron a súa preocu-
pación por unha medida que, aseguran, prexudicará seriamente a estes sec-
tores, e acusaron a Xunta de non ter dialogado con eles.

09/09/2005
A selección galega de fútbol estréase o mes de decembro en
Santiago

O 29 de decembro o estadio de San Lázaro acolle a presentación da selección
galega do fútbol. A que fora unha das reivindicacións de moitos colectivos,
entre eles o movemento bravú, fíxose realidade en Madrid onde se reuniron
Ánxela Bugallo, consellería de Cultura e Deportes, Santiago Domínguez,
director xeral para Deportes e os futbolistas Fran, Jorge Otero e Míchel
Salgado.

09/09/2005
Unha cooperativa de profesores evita a desaparición do histórico
conservatorio de Compostela

Logo do longo período de incerteza sobre a súa continuidade, o conservatorio
histórico de Compostela inicia este curso unha nova etapa. Seis dos docentes
deste centro decidiron constituír unha cooperativa, co que se desliga o centro
da histórica Real Sociedade Económica de Amigos do País, que o xestionaba
desde cincuenta anos atrás. O conservatorio quere funcionar achegando un
ensino personalizado e adaptado a diferentes idades. Ademais, os promotores
desta nova etapa pretenden tamén desenvolver actividades culturais de cara
ao público.

13/09/2005
A mostra de cine árabe Amal pasa á categoría de festival na súa
nova edición

Un festival de cine árabe nun dos máis importante centros de peregrinación
cristiá do mundo. Soa paradoxal pero é o que acontece coa celebración do
Festival Amal, que organiza a Fundación Araguaney e que traerá a
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Compostela as últimas novidades do cine árabe, entregando ademais premios
aos mellores actores, actrices, guións, documentais, filmes e directores, ade-
mais dun premio especial do público. Este é o primeiro ano que este evento
adquire carácter de festival, xa que ata o de agora era unicamente unha
mostra de cine. 

13/09/2005
O Premio Ourense á mellor iniciativa en banda deseñada vai para
o proxecto BD Banda na súa décimo quinta edición

O traballo do colectivo BD Banda con seis números do fanzine homónimo xa
na rúa e tres números publicados dunha colección de álbumes ao longo do
2005 foi galardoado co Premio Ourense á mellor iniciativa en banda deseña-
da. O premio, que convocan nesta décimo quinta edición o Concello e a Casa
da Xuventude de Ourense, quixo galardoar deste xeito o labor a prol da pro-
moción de autores do país dun proxecto que "pode dicirse que está consolida-
do", segundo sinalou a organización. A entrega da estatua de Manolo Figueras
con que está dotado este galardón faise no marco das vindeiras Xornadas de
BD de Ourense, celebradas entre o 1 e 15 de outubro.

16/09/2005
A xustiza nega de novo o dereito do Concello da Coruña a decidir
sobre o nome da cidade

Fernando Fernández Leiceaga, titular do xulgado do contencioso administra-
tivo número tres, anulou o pleno polo que o goberno local da Coruña oficia-
lizaba o topónimo castelán do concello. O xuíz sinala que legalmente non lle
compete á administración local esta decisión, e acepta deste xeito o recurso
que interpuxera a Xunta sobre este tema o pasado mes de abril.

20/09/05
O Consorcio Zona Franca ofrece á Xunta a xestión do Museo do
Mar

O Museo do mar  de Galicia, construído cun orzamento de 17 millóns de euros,
foi unha obra asumida polo Consorcio da Zona Franca de Vigo, que leva
adiando a súa inauguración desde hai dous anos. Conta cun padroado de oito
membros repartidos entre o Consorcio, a Consellaría de Cultura e o Concello
vigués. Pero podería pasar a depender da Xunta se esta asume o seu financia-
mento. Así llo comunicaron membros do seu padroado logo dunha xuntanza
que mantiveron coa titular Ánxela Bugallo. 
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22/09/2005
A Xunta declarará o 2006 "Ano da memoria" e creará un centro
sobre a represión na Illa de San Simón

O vindeiro ano será o "Ano da memoria", segundo anunciou a conselleira de
Cultura, Ánxela Bugallo, durante a súa visita á Illa de San Simón. Deste xeito,
ao longo dos vindeiros doce meses desenvolveranse diferentes actos para lem-
brar a represión franquista en Galicia. Para o mes de xullo está prevista a
posta en marcha dunha exposición sobre este tema que viaxará por diferentes
lugar do país. Ademais, Bugallo anunciou que se creará un centro sobre a
represión na Illa de San Simón e que se erguerá un monumento para lembrar
ás vítimas do franquismo, moitas das cales estiveron presas nese mesmo
lugar.

23/09/2005
O Consello de Europa denuncia deficiencias no proceso de 
normalización da lingua galega

Falta galego na administración, no ensino, no emprego da toponimia e na xus-
tiza. Estas son, resumindo moito, as conclusións do informe que presentou
onte o Consello de Europa sobre a aplicación no Estado da Carta Europea das
Linguas Rexionais ou Minoritarias. Entre as recomendacións que fai esta
análise para conseguir unha axeitada normalización, está crear un modelo de
ensino de inmersión lingüística paralelo ao bilingüe, incrementar o número
de horas de galego no ensino e garantir o coñecemento do idioma por parte do
persoal das administracións.

27-09-2005
O físico Jorge Mira faise co premio Ciencia en Acción polo espazo
"O especialista" de TVG

Un dos galardóns máis importantes no campo da divulgación científica en
España, o premio Ciencia en Acción, foi parar este ano para Jorge Mira, pro-
fesor na Facultade de Física da Universidade de Santiago. O premio recoñece
con mil cincocentos euros o traballo deste investigador a prol da difusión da
ciencia na sección "O especialista" do programa "Arrampla con todo" que
emite a TVG. No mesmo certame recibiron mencións o programa "Los
sonidos de la ciencia" de RNE e a revista "Muy Interesante".

30/09/2005
O Consello da Xunta confirma o nomeamento de Benigno Sánchez
como director da CRTVG

Agora si. O Consello da Xunta corroborou que Beningo Sánchez é o novo
director xeral da CRTVG. Non foi o único decreto que aprobou o goberno
galego na súa reunión semanal para o ente público, xa que tamén deu a coñe-
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cer o novo director económico da CRTVG, Manuel Lago. O contable é econo-
mista e analista de CCOO e dirixiu o Gabinete de Estudos do Sindicato. Tan
pronto se fixo público o nomeamento, outro sindicato, o de xornalistas emitiu
un comunicado solicitando ao novo director que renove o contrato dos case
100 traballadores que foron ou serán despedidos ao longo deste mes e instou
a que reduza as taxas de persoal eventual no plantel.

30/09/2005
O Conselleiro de Medio Ambiente anuncia un novo plan de 
tratamento de residuos para o sur do país

A incapacidade da planta de tratamento de residuos da Sociedade Galega de
Medio Ambiente (SOGAMA) para procesar todo o lixo do país está a levar á
Xunta a buscar alternativas. Deste xeito, o conselleiro de Medio Ambiente,
Manuel Vázquez, anunciou a creación dun novo plan de tratamento que cen-
tralizará os residuos do sur do país e que incidirá en propostas alternativas á
incineración. Vázquez asegurou tamén o seu apoio a técnicas coma a com-
postaxe e asinou onte un convenio co Concello da Coruña para colaborar no
tratamento do lixo con este sistema.



noticias OUTUBRO

A Consellaría de Medio Ambiente quere paralizar de
37 minicentrais eléctricas en trámite ou pendentes
de construción

Manuel Vázquez, conselleiro de Medio Ambiente, anunciaba
onte que o seu departamento suspenderá "moi probable-
mente" a concesión de 24 licencias para a construción de
minicentrais eléctricas nos ríos galegos. Ademais, tamén
adiantou a súa intención de implantar unha moratoria para
novas concesións, e que se negociará a execución de trece
proxectos que, aínda con permiso concedido, non se
comezaron a construír.

27-10-2005
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03/10/2005
Continental e Caixa Galicia crean unha empresa de publicidade
con tecnoloxía dixital 

Impulso TV é o nome da nova compañía publicitaria con capital integramente
galego. A Corporación Caixa Galicia e Continental Producións son as encar-
gadas de poñer en marcha este proxecto no que Softgal se encargará do desen-
volvemento da plataforma tecnolóxica do proxecto, ademais de ofrecer servi-
zos de asesoramento e soporte. A presentación oficial do proxecto terá lugar
este martes no Centro On de Caixa Galicia.

07/10/2005
Filmax anuncia a intención de converterse no primeiro estudio de
ficción do mundo latino 

"Estamos no punto de arranque dunha etapa nova". Deste xeito o lucense
Julio Fernández anuncia unha nova dimensión para todas as filiais e empre-
sas que se agrupan baixo a marca Filmax. A nova etapa pasa por un incre-
mento da productividade e visibilidade da súa factoría que conta xa con tres
anos de produción comprometida e ten cinco longametraxes para estrear nos
próximos meses: Fragile (que se preestreará o 13 na Coruña), "O labirinto de
Kovac", "O bosque das sombras", "O perfume" e, a que se está a rodar estes
días na Coruña, "Mía Sarah".

07/10/2005
A Escola Superior de arte dramática comeza hoxe o curso sabendo
que xa ten sede definitiva para o 2007
36 alumnos e 11 profesores inauguran hoxe o curso na Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia. Un inicio que chega con outra novidade, que é a de que
estes estudos terán sede definitiva en setembro do 2007. O futuro centro
emprazarase en Sampaio de Navia e mentres, seguirán co seu espazo no IES
de Bouzas. Aínda que as clases comezan hoxe, onte tivo lugar a inauguración
oficial na que organizaron unha homenaxe a quen foi o seu impulsor, Carlos
Casares. 

13/10/2005
Un novo desencontro deixa á Asociación de Gaiteiros Galegos fóra
dos cursos da Deputación de Pontevedra

Finalmente, as clases de gaita que oferta a Deputación de Pontevedra están
comezaron sen a participación da Asociación de Gaiteiros Galegos. O
enfrontamento entre este colectivo e o organismo provincial rematara cun un
acordo para que este colectivo colaborase nestes ciclos de ensino. Sen embar-
go, segundo Hipólito Cabezas, responsable da Escola Provincial de Gaitas, foi
imposible concretar o xeito de colaboración.

17/10/2005
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O grupo liderado por Fílmax recorre a concesión de televisión 
dixital e pide que se declare nula a adxudicación 

O pasado 22 de xullo, a Xunta outorgaba as dúas licenzas de televisión dixital
terrestre autonómica ás candidaturas de La Voz de Galicia e a cadea COPE.
Quedaba fóra a proposta conxunta do grupo Fílmax, Saona e doce diarios
galegos que acaban de presentar un recurso de reposición contra a resolución
da Xunta. Nel solicitan, segundo publica El Correo Gallego, "a declaración de
nulidade do acordo recorrido e a retroacción procesal para, de novo, e dentro
do prazo máximo de adxudicación imposto polo prego, chegar a unha decisión
que reintegre a seguridade xurídica vulnerada". O recurso interposto contra a
Xunta denuncia irregularidades no proceso de avaliación, na selección e nos
cometidos dos membros da Comisión de Contratación, así como o pagamen-
to de 12.000 euros a Soluziona por un informe que non figura no expediente.

18/10/2005
Miguelanxo Prado e Das Pastoras, entre os autores galegos 
presentes na exposición El cómic de la democracia española

A capacidade crítica da banda deseñada e o seu valor como arte contem-
poránea definen o contido da exposición "El Cómic de la Democracia
Española (1975-2005/06)" que o escritor José María Conget organizou para o
Instituto Cervantes. A mostra contén traballos de autores galegos como Das
Pastoras, Miguelanxo Prado e o tándem formado por Kike Benlloch e Alberto
Vázquez. Inaugurouse no Museo da BD de Bruxelas, onde está presente até o
día 30 de decembro, antes de comezar un amplo calendario de itinerancia que
a levará en 2006 a São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Estocolmo, Londres
ou Munich, entre outros destinos. Prado aportou, por desexo expreso do
comisario da exposición, un orixinal de "Trazo de xiz". Das Pastoras enviou
unha páxina de humor publicada na revista El Víbora, mentres que Benlloch
e Vázquez contribúen coa páxina 5 do álbum "Freda", seleccionada polos pro-
pios autores.

19/10/2005
Ánxeles Cuña preséntase como directora do Centro Dramático
anunciando que levará á escena as figuras de Maruja Mallo e de
María Casares 

Dramaturxia contemporánea, unha compañía residente, espectáculos de rúa,
formación permanente. Son algunhas das propostas que Ánxeles Cuña, nova
directora do Centro Dramático Galego bosquexaba onte na súa presentación
oficial neste cargo. Cuña asegurou tamén que pretende levar a escena figuras
destacadas da nosa cultura coma Maruja Mallo e María Casares e adiantou o
seu interese en crear un Festival de Teatro Contemporáneo en Compostela.

20/10/2005
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A secretaria xeral de Política Lingüística, Marisol López, anuncia
as primeiras medidas concretas sobre o noso idioma

Os Encontros de Normalización do Consello da Cultura foron o marco no que
Marisol López, secretaria xeral de Política Lingüística, anunciou as primeiras
medidas concretas do seu mandato. López anunciou que buscará unha maior
coordinación entre todos os axentes que traballan no campo da normal-
ización, e que revisará a política de subvencións deste departamento co ob-
xectivo de destinar mais fondos ao desenvolvemento do Plan Xeral de
Normalización. Ademais, sinalou que se actualizarán os cursos de idioma que
dependen da secretaría e que tamén se analizará o funcionamento dos lec-
torados de galego no exterior. López indicou tamén que a secretaría manterá
a mesma estrutura de funcionamento que a anterior Dirección Xeral e que, a
pesar das súas solicitudes, ve complicado ampliar uns recursos económicos e
humanos que considera "insuficientes". Na súa intervención, a secretaria con-
firmou as declaracións que fixera na Comisión de Educación e Cultura do
Parlamento nas que indicaba que un dos primeiros ámbitos nos que quere
actuar é a propia administración pública. O ensino, os medios de comuni-
cación e as novas tecnoloxías son outros dos temas prioritarios para López,
que tamén anunciou que apoiará o galego no exterior.

24/10/2005
Budiño, Seivane e Sondeseu levan os premios La Opinión de folk

Na Coruña o xornal "La Opinión" entregou os seus cuartos premios ás me-
llores gravacións de musica folk do pasado ano. O disco "Zume de terra" de
Xosé Manuel Budiño levou o primeiro premio, seguindo de "Mar de Vigo", da
orquestra folk Sondeseu e por "Mares de tempo" de Susana Seivane.

25/10/2005
A nova sede da Fundación Barrié en Vigo e o Centro Social
Caixanova da Coruña amplían a oferta de equipamentos culturais

Este outono Galicia viu incrementada a súa dotación de centros culturais da
man de dúas entidades financeiras. A Fundación Barrié abría o vinte e oito de
outubro a súa nova sede en Vigo coa mostra "Galicia Industrial". Para a me-
diados de decembro, Caixanova prevía inaugurar o seu Centro Social na
Coruña, que alberga unha Escola de Negocios e onde se ofrecen ademais
actuacións de teatro, música e danza.

27/10/2005
O MARCO trae a creación dixital dunha nova edición do festival
Artfutura

Art futura é o nome do festival que recolle as novidades da creación dixital,
desde a animación en 3D ata os efectos especiais. O evento celébrase todos os
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anos e o programa audiovisual, unha parte de todas as actividades que orga-
nizan, lévase a nove cidades do Estado. Entre elas está Vigo, que acolle no
MARCO desde hoxe e ata o 18 de novembro proxeccións que amosan: o me-
llor da animación 3D a nivel internacional (ArtFutura Show) e estatal (3D en
España), o creado no mundo do lecer dixital (Full Motion Theater), as
creacións de Theo Jansen, un avance do Resfest (sobre novos xéneros audio-
visuais), un documental sobre como se fixo "A noiva cadáver" de Tim Burton
así como unha retrospectiva do máis experimental.

28/10/2005
Caixa Galicia dá un salto na súa liña expositiva e presenta a maior
mostra do Estado dedicada a Frida Kahlo

Abre en Santiago a maior exposición da historia da Obra Social de Caixa
Galicia, e faino cun nome propio: o de Frida Kahlo. O seu universo atormen-
tado e colorista recóllese nunha mostra que trae as súas obras máis represen-
tativas, unha selección de fotografías e obxectos persoais. Pero o mito de Frida
está enraizado no seu contexto cultural, por iso a cultura mexicana tamén tiña
que estar presente. Faino a través da súa gastronomía (cun curso de cociña),
a súa música (cun ciclo de concertos) e a súa cinematografía (coa proxección
de seis filmes). Ademais, na rolda de prensa de presentación o director xeral
de Caixa Galicia, Xosé Luís Méndez, abriu a porta á posibilidade de completar
esta revisión ao mito de Frida cunha mostra dedicada ao seu marido, o pintor
Diego Rivera.



noticias NOVEMBRO

O galego faise lingua de traballo na Unión Europea e
inicia a súa difusión internacional a través da rede do
Instituto Cervantes

A Unión Europea recoñeceu o galego coma idioma de tra-
ballo nas súas institucións. A nosa lingua pode empregarse a
partir desta en intervencións orais ante o Parlamento, o
Consello e outros órganos comunitarios. Ademais, os
cidadáns poderán empregala nas súas relacións coa Unión e
haberá traducións dos actos lexislativos de ámbito europeo.
Esta fin de semana asinábase tamén o acordo entre a Xunta
e o Instituto Cervantes polo que a rede de centros desta
institución divulgará a nosa cultura e a nosa lingua. Entre as
primeiras medidas neste campo, unha escolma de fondos do
Centro Galego de Arte Contemporánea visitará as dife-
rentes sedes europeas do Cervantes. Ademais crearase unha
biblioteca básica galega nestes centros.

11-11-2005
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02/11/2005
Miguel Martín é nomeado novo xestor do Instituto de Galego de
Artes Escénicas e Musicais 

A Consellaría de Cultura continúa a renovación dos cargos do Instituto de
Artes Escénicas e Musicais. Miguel Martín, ata o momento técnico de Servizos
Sociais no Concello da Coruña e cunha ampla experiencia en xestión na
administración pública, ocupará o cargo que ata o de agora estaba en mans de
José Manuel Soto Virulegio. Este nomeamento súmase ao de Ánxeles Cuña
coma directora do Centro Dramático Galego e mais a asunción por parte da
propia conselleira da dirección do Instituto.

04-11-2005
Xornadas divulgativas e cine tentan achegar a ciencia á poboación

Comeza a IV Semana da Ciencia e da Tecnoloxía, ou o que é o mesmo, o tempo
no que se organiza unha serie de actos para sensibilizar o público a importan-
cia da investigación no desenvolvemento. As actividades organizadas para
conseguir este obxectivo agrúpanse en tres apartados: o primeiro e máis novi-
doso é un ciclo de cine sobre diferentes temas; o segundo é unha xornadas de
portas abertas para amosar as liñas de investigación das universidades, men-
tres que o terceiro achega seminarios e conferencias destinadas ao público.

08/11/2005
Astiberri anuncia o lanzamento do primeiro álbum de David
Rubín, "O circo do desalento"

A carreira do ourensán David Rubín continúa o seu despegamento. A editora
vasca Astiberri acaba de anunciar a publicación de "O circo do desalento", o
que supón o primeiro álbum do autor galego. A publicación, que sairá en
branco e negro e encadernada en rústica, constará con cento setenta e seis
páxinas. A edición inclúe a historia coa que Rubín gañou o premio Castelao da
Deputación da Coruña, que ve deste xeito a luz en castelán mesmo antes de
saír en galego. Canda a ela, o volume recolle diferentes historias breves publi-
cadas, entre outras, en publicacións coma "BD Banda", "Barsowia ou "Tos",
cun total de case cen páxinas inéditas. A obra conta cun prólogo de
Miguelanxo Prado e cun epílogo de Carlos Portela, e sae á venda en decembro
a un prezo de dezaseis euros.

10/11/2005
Nace AME, un colectivo que agrupa medios de comunicación 
ela-borados integramente en galego
Os medios de comunicación "A Nosa Terra", "Vieiros", "Tempos Novos", "A
Peneira" e "Galicia Hoxe" acaban de se unir na Asociación de Medios Escritos
en Galego (AME). Este colectivo quere coordinar aquelas publicacións de
información xeral que se editan no noso país cunha periodicidade inferior aos
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dous meses e que están escritas integramente no noso idioma. AME quere
servir, segundo os seus promotores, para defender os intereses das empresas
asociadas, así como fortalecer o sector dos medios en galego e consolidar un
espazo de comunicación do noso idioma.

11/11/2005
Unha manifestación e diferentes actos celebran o terceiro 
aniversario da marea negra do Prestige

O domingo trece de novembro celebrouse a xa tradicional manifestación que
conmemora o accidente, hai tres anos do Prestige. Desta volta, a Plataforma
Nunca Máis reclamou a necesidade de tomar medidas de protección da costa
para evitar outro caso semellante. 

11/11/2005
A Plataforma Galega da Arte Contemporánea aproba o seu 
documento fundacional

Un grupo de profesionais teñen mantido xuntanzas co obxecto de crear unha
sociedade que vele pola situación da arte contemporánea no noso país. Na
orde do día da cuarta desas reunións, de carácter aberto, figura a discusión e
aprobación do documento fundacional da Plataforma Galega da Arte
Contemporánea. Os seus obxectivos son, segundo unha nota de prensa,
"acordar as liñas de comunicación, de organización e de principios de
actuación que optimicen o mundo da arte contemporánea en Galicia". 

17-11-2005
O Consello da Cultura Galega presenta o libro do científico Xurxo
Mariño

Xurxo Mariño (Lugo, 1969) presentou no salón de actos do Consello da
Cultura Galega o seu libro "Os dados do reloxeiro: ciencia amena para mentes
inquietas". Un libro divulgativo que recolle unha escolma das columnas quin-
cenais sobre ciencia e tecnoloxía que publica desde o 2002 en
Culturagalega.org. Xurxo é profesor do Departamento de Medicina da
Universidade da Coruña e membro do grupo de investigación NEUROCOM
dedicado á investigación sobre o sistema nervioso e de terapias para mellorar
o control motor en pacientes con enfermidades coma o Párkinson. Co seu tra-
ballo, Xurxo pretendeu afondar nalgunhas cuestións científicas que afectan á
nosa vida diaria.
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18/11/2005
Iñaki Martínez Antelo é o novo director do MARCO

Despois de continuados atrasos na súa decisión, o Padroado do MARCO
resolveu o concurso de méritos polo que se escolleu o novo director do Museo
de Arte Contemporánea. Iñaki Martínez Antelo releva a Carlota Álvarez Basso
no seu cargo. Martínez xa coñece o centro, posto que era o director de exposi-
cións do mesmo desde que se inaugurou no 2002. Logo de coñecer a decisión
do Padroado, o novo director explicou que as súas liñas básicas de traballo
serán o apoio e promoción de artistas galegos emerxentes e a consideración
do museo como motor cultural da cidade. Ademais, buscará potenciar as
relacións con outros centros.

21/11/2005
Kalandraka presenta Faktoría K de Libros, unha nova editora que
aposta pola BD no seu lanzamento

Faktoría K de Libros é o nome da nova proposta que, auspiciada por
Kalandraka, chega ao mercado editorial, coa boa nova de que inicia o seu
catálogo contando coa BD. A "Colección BD Banda", que ata o momento esta-
ba a ser coeditada polo colectivo do mesmo nome e a editorial Kalandraka tira
a luz os seus novos números xa baixo o paraugas deste novo selo. "Astro
valente explorador", de Javier Olivares, nas súas versións en galego e en
castelán e "Fiz", a tradución ao español do álbum de Kiko da Silva son os
primeiros títulos da Faktoría. Canda esta liña, a nova editora aposta polos
libros de arte e polo material para adultos nestes primeiros lanzamentos.

22/11/2005
Manuel Olveira dirixirá un CGAC que pretende estabilizar a súa
situación e buscar unha identidade propia

Achegar o centro á sociedade, convertelo nun espazo de colaboración con out-
ras entidades artísticas e dar cabida á arte galega. Son algunhas das directri-
ces apuntadas polo novo director do Centro Galego de Arte Contemporánea,
Manuel Olveira (Porto do Son, 1969) e que pasa, en primeiro lugar, pola esta-
bilización laboral do centro. Olveira será un dos participantes nas xornadas
"Arte contemporánea na Democracia" que se organizan no MARCO.  A este
panorama de remudas hai que unirlle o nome do profesor e catedrático com-
postelán José María García Iglesias, que acaba de ser nomeado director de
Acción Sociocultural de Caixa Galicia.

22/11/2005
A UNESCO rexeita a candidatura do Patrimonio Inmaterial
Galego-Portugués a Obra Mestra da Humanidade

Ao final non puido ser. A candidatura galego-portuguesa non conseguiu o
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apoio da UNESCO para ser declarada Patrimonio da Humanidade. 43 das 66
propostas presentadas superaron a criba desta institución, e entre elas está
unha festa catalá, a Patum de Berga. En calquera caso, os promotores e os
apoios conseguidos nesta campaña de promoción avisan que o seus esforzos
non caerán en saco roto.

22/11/2005
Manuel Olveira dirixirá un CGAC que pretende estabilizar a súa
situación e buscar unha identidade propia

Achegar o centro á sociedade, convertelo nun espazo de colaboración con out-
ras entidades artísticas e dar cabida á arte galega. Son algunhas das directri-
ces apuntadas polo novo director do Centro Galego de Arte Contemporánea,
Manuel Olveira (Porto do Son, 1969) e que pasan, en primeiro lugar, pola
estabilización laboral do centro. A este panorama de remudas hai que unirlle
o nome do profesor e catedrático compostelán José María García Iglesias, que
foi nomeado director de Acción Sociocultural de Caixa Galicia.

23/11/2005
A Universidade de Vigo colga na rede un tradutor automático
galego-castelán-galego

A partir de agora todas podes traducir ao galego textos, ficheiros (txt, rtf ou
html) e mesmo sitios web que estean en español. E viceversa. Isto é posible
grazas a Artium, un servizo que acaba de colgar na rede o Seminario de
Lingüística Informática da Universidade de Vigo. A versión que está dispoñi-
ble, de xeito gratuíto, é o primeiro chanzo dunha serie que se completará con
traducións entre o español e outras linguas peninsulares. O proxecto finan-
ciouse con cargo ao programa Profit do Ministerio de Industria e unha serie
de entidades, entre as que está Imaxin Software.

28/11/2005
Un congreso, concertos e actividades celebran os cinco anos de que
a muralla de Lugo sexa Patrimonio da Humanidade

O 30 de novembro facíanse cinco anos da declaración da Muralla de Lugo
como Patrimonio da Humanidade. O Concello de Lugo celebrou o aniversario
cunha cadea humana de escolares que rodeou a construción e cun concerto a
cargo da soprano Bárbara Hendricks. O recoñecemento da UNESCO á mura-
lla lucense motiva tamén a necesidade de afondar no seu estudo, cousa que
fixeron o centenar de asistentes ao congreso internacional "Murallas de
cidades romanas no occidente do Imperio".
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29/11/2005
Galicia iníciase na televisión dixital terrestre con moitas zonas de
sombra 

O 30 de novembro comeza a nova televisión coñecida como a televisión dixi-
tal terrestre (TDT). Pero, segundo publica La Voz de Galicia, case a metade do
territorio non poderá acceder ás novas canles aínda que os usuarios compren
o decodificador que se precisa para entrar na era dixital. O sistema leva fun-
cionando desde o 2002, de feito, as cadeas xeralistas estatais levan tempo
emitindo en dixital aínda que mañá sexa o punto de partida oficial. Iníciase o
proceso de convivencia dos formatos analóxico e dixital que durará ata o
2010, cando se produza o apagón analóxico e a cobertura alcance ao 98% dos
fogares. No caso galego, a televisión dixital traerá consigo catro canles de
carácter autonómico, dúas para a TVG e outras dúas que concedeu o anterior
goberno en funcións para La Voz de Galicia e a Cadea Cope.



noticias DECEMBRO

Xosé Ramón Barreiro será o presidente da Real
Academia Galega do Centenario

O centenario da Real Academia Galega celebrarase o ano
que vén baixo un novo mandato de Xosé Ramón Barreiro.
O ata agora presidente conseguiu unanimidade, tirando un
voto en branco, na votación do plenario da RAG. Entre os
proxectos inmediatos que encara a institución de cara aos
vindeiros catro anos está a finalización da Gramática Galega,
prevista para ano 2006 e a publicación de varios dicionarios
específicos. Barreiro anunciou tamén que con ocasión do
centenario desta institución están previstos actos en dife-
rentes cidades e vilas que, dun xeito ou outro, estiveron ven-
celladas coa academia neste século.

19-12-2005
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2/12/2005
Unha agrupación editorial na que participa La Voz de Galicia e o
Grupo Correo Gallego presenta un diario gratuíto

"ADN" é o nome dun novo diario gratuíto que poderemos ler en Vigo e A
Coruña. Distribuirase nas principais cidades de toda España e é unha iniciati-
va dos maiores editores de prensa autonómica, entre os que se atopa La Voz
de Galicia. Pero non é a única nova da prensa do país, xa que o director do xor-
nal Galicia Hoxe, Caetano Díaz, anunciou onte nunha conferencia que lle
propuxo ao socialista Emilio Pérez Touriño "un contrato co galego que lles
garanta un futuro aos medios escritos na lingua matria".

07/12/2005
O teatro Jofre abre o día doce de decembro mentres a Biblioteca
Central Ferrolá abrirá as súas portas en 2006

O Teatro Jofre abriu definitivamente as súas portas o vindeiro día doce, logo
de conseguir o permiso do Ministerio de Vivenda. Un concerto da Orquestra
Sinfónica de Galicia puxo en marcha a programación do centro. Para o vin-
deiro ano está prevista, tamén en Ferrol, a apertura da Biblioteca Central, que
levaba cinco anos fechada ao público. O apoio económico da Deputación da
Coruña permitirá finalizar unhas obras de acondicionamento que comezaran
en 2001.

09/12/2005
Abre en Bos Aires o Museo da Emigración Galega, ao tempo que a
Deputación da Coruña apoia economicamente proxectos na 
diáspora

O longamente agardado proxecto do Museo da Emigración Galega pasou a ser
unha realidade. A Federación de Asociacións Galegas en Arxentina abriu en
Bos Aires o MEGA, un centro que quere recoller a historia da nosa diáspora
neste país. A este evento acudiu unha representación da Deputación da
Coruña, institución que aproveitou para asinar acordos con diferentes enti-
dades da emigración de cara a desenvolver proxectos solidarios nos países de
destino.

09/12/2005
A viúva de Julio Cortázar cede a Galicia o fondo fotográfico e 
fílmico do escritor
Case dúas mil fotografías, maioritariamente inéditas, e varias filmacións en
formato Super 8 do escritor arxentino Julio Cortázar pasarán ao patrimonio
galego. A viúva deste autor, Aurora Bernárdez, asinou co presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño, un acordo polo que doa este material ao noso país. Os
fondos filmográficos encóntranse xa no Centro Galego de Artes da Imaxe,
onde se está a proceder á súa dixitalización. Entre as fotografías consérvanse
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instantáneas da única viaxe do matrimonio a Galicia, de onde é orixinaria
Bernárdez.

14-12-2005
Galicia afástase da sociedade da información mentres o resto do
Estado progresa

A vicepresidenta primeira do Goberno, María Teresa Fernández de la Vega e
o presidente de Telefónica, César Alierta, presentaron o estudo "A sociedade
da información en España". Un informe que deixa datos preocupantes para
Galicia ao destacar que non acada a media de ningún dos parámetros que
mide a sociedade da información (uso e acceso dos cidadáns á rede, adminis-
tración electrónica, teleformación, saúde, comercio electrónico e uso e seguri-
dade das TIC). Ademais, a fenda entre Galicia e o resto do Estado aumenta, en
lugar de diminuír. Entre as causas desta situación está, para o goberno galego,
a dispersión da poboación e o envellecemento do rural.

13/12/2005
O Teatro Jofre de Ferrol abriu finalmente a súas portas logo de
sete anos fechado 

Ó final foi. Logo dos sucesivos atrasos e negociacións, o Teatro Jofre de Ferrol
abría as súas portas cun concerto da Orquestra de Cámara de Galicia. Iníciase
agora, logo de sete anos de feche, unha intensa programación cultural na
Cidade Departamental que continúa hoxe mesmo coa posta en escena da
ópera "Rigoletto" de Verdi.

15/12/2005
A sala Galán pecha as súas portas definitivamente 

"Non lles facemos ningún favor ás artes escénicas e aos creadores ao manter
esa situación de precariedade crónica que padece a creación escénica en todo
o Estado". Con estas palabras o Teatro Galán pon fin a doce anos de historia.
Abriu un 17 e este sábado, tamén 17, organiza unha "festa peche" na que estará
Luís Soto Ramón Llatser e Hugo Portas. A insuficiencia orzamentaria para
financiar a programación foi a causa directa desta morte que xa se anunciara
en múltiples ocasións.

01/12/2005
A Consellaría xustifica no excesivo custo do Ballet Rey de Viana a
decisión de prescindir da formación

A polémica sobre a eliminación do Ballet Rey de Viana da estrutura do
Instituto Galego de Artes Escénicas e Musicais continúa con novos datos.
Segundo publica "La Voz de Galicia", esta formación tiña un custe anual de 1,8
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millóns de euros, sen contar dietas ou gastos correntes. Ademais, a
Consellaría de Cultura asegura que só realizou, entre abril e outubro de 2005,
vinte actuacións. Este departamento sinala ademais que o único cliente neste
tempo foi a propia institución e Ánxela Bugallo cualificou o grupo como "unha
compañía privada financiada publicamente" que tiña unha dimensión
económica "moi grande para os seus resultados".

09/12/2005
As salas de concertos galegas únense para loitar polos seus 
de-reitos e coordinar o seu traballo

Vinte e oito salas de concertos con programación estable do noso país
reuníanse en Compostela coa intención de crear unha asociación que defenda
os intereses deste colectivo. Negociar coa administración axudas para a orga-
nización de eventos, publicidade conxunta ou o establecemento de circuítos
de concertos son algunhas das medidas que se agardan desenvolver a partir
desta plataforma.
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Unha mostra dos nosos Contidos Interactivos

EXILIADOS / http://www.culturagalega.org/exilio/
Coñece en profundidade a épica historia dos exiliados da Guerra Civil, no
especial que preparamos para o Día das Letras Galegas deste ano, dedicado
a Lorenzo Varela. Reportaxes, gráficos, música, vídeo e exposicións de arte
sobre a traxedia de 1936. 

O CABALO TRANQUILO
http://www.culturagalega.org/bd/extra_detalle_mov.php?id=798
O cómic interactivo de Diego Blanco comeza coma un cómic convencional.
Pero segundo avanza a historia, terás que escoller a historia do cabalo tran-
quilo. 

ÁLBUM DE MULLERES / http://www.culturagalega.org/album/
O Álbum é unha contribución á recuperación da memoria das mulleres en
Galicia. A través de figuras emblemáticas, e mediante biografías multimedia,
percorremos a historia en clave de xénero. O proxecto está feito en cola-
boración coa Comisión Técnica de Xénero do Consello da Cultura Galega.

ARQUEOLOXÍA AÉREA / http://www.culturagalega.org/especiais/
Aprende con culturagalega.org as técnicas da arqueoloxía aérea. Voa sobre
os castros e recoñece, dende o aire, as pegadas do pasado.

11 ARQUITÉCTOS CONTEMPORÁNEOS
http://www.consellodacultura.org/arquitectos/
Son os responsables da arquitectura moderna galega. Neste especial, real-
izado en colaboración coa Sección de Artes Plásticas do Consello da Cultura
Galega, coñece o perfil de 11 profesionais da arquitectura, explora galerías
con planos e fotografías das súas edificacións e descarga pósters en gran for-
mato.
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