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Fraga non acepta que
o PP elixa sucesor

no congreso
(Páx. 9)

Bautista Alvarez
rememora os 40 anos

de historia da UPG
(Páx. 11) 1,75 euros

UNHA COUSA É A REALIDADE E OUTRA A PERCEPCIÓN.
Moitas veces, en política a percepción social ten máis forza que a re-
alidade. Mentres o PP estivo no Goberno central, o PSOE denunciou
que o Plano Galicia non existía. Cando José Luis Rodríguez Zapatero
chegou á Moncloa, sorpresivamente, comezou a tomar realidade ta-
mén nas promesas dos socialistas que, unha e outra vez, se compro-
metían a cumprilo. Como cumpir o que non existe? Cousas da ciencia
política. A ministra Magdalena Alvarez, a que sabe de proxectos, in-
fraestruturas e cartos, afirma unha e outra vez desde Fomento que o
Plano Galicia non existe, cualificándoo con verbas que xa cheiran. To-
dos criticaron a pobre da Magdalena andaluza aínda que teña boa par-
te da razón, como se demostrará a próxima semana cando dea a co-
ñecer os compromisos orzamentarios que deixou o seu antecesor,
Francisco Alvarez Cascos, no seu ministerio. Rodríguez Zapatero non
só lle levou a contraria, senón que desautorizou as súas palabras. Por
que? Porque Zapatero e os socialistas se deron conta que o Plano Ga-
licia si existe. Pouco importa que non figure nos orzamentos, de que
fose un agrupamento de obras xa proxectadas ou prometidas... A
maioría da sociedade galega creu que o Plano Galicia existía. Foi tan-
ta a propaganda, foron tantos os debates que non podía ser doutro xei-
to. Creron o que necesitan crer. Anecesidade apreta moito. Até alá nos
cumios dos Ancares, fronte a unha fonte que estaban a arranxar, pui-
demos ollar que era obra do Plano Galicia nun gran cartel que tapaba
a paisaxe. Así por toda a xeografía galaica. No PSOE déronse contra
de que o real e o virtual se confunden, por iso, na vez de seguir afir-
mando publicamente que non existía, decidiron comprometerse a
cumprilo. Seguro que é máis rendíbel electoralmente que levarlle a
contraria á opinión pública. Aínda que sexa abdicando de realizar un-
ha acción de goberno axeitada.  Galiza non necesita planos opusdeia-
nos excepcionais, senón medidas gobernamentais axeitadas a nosa re-
alidade. Non valen promesas rápidas para tapar as protestas sociais,
senón realidades gobernamentais logo de estudar, discutir e aprobar
publicamente, con orzamentos e prazos concretos, as medidas axeita-
das. A visita protocolaria de Zapatero a Galiza, nin vai ser boa para o
PSOE a medio prazo, nin para Galiza no futuro máis inmediato. Dá-
lle azós ao PP, pero, sobre todo, comprométese nun plano que non es-
tá axeitado ás nosas necesidades reais, por moito que a opinión públi-
ca o fixese seu na desesperanza dunha traxedia.♦

Ferrol mobilízase
en defensa do sector naval

(Páx. 18)

A TERRA QUERE POBO
XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS

III PREMIO RAMÓN PIÑEIRO
DE ENSAIO.
A vitalidade dun pobo exprésase
na capacidade que ten para
discutir o seu tempo, asumilo
criticamente e apostar polos
cambios necesarios.
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PARELLA BUSCA PISO
O casado casa quere,

di o refrán.
Pero atopar unha
vivenda é a cada
máis difícil para

a xente nova

Entrevista con
Arcadio López
Casanova

(Páx. 29)



O prezo da vivenda é unha das
constantes económicas máis ines-
tábeis nos últimos anos. As causas
desta medra son varias e inflúen
de diferente xeito nos custos finais
de compra e de alugueiro.

O incremento da poboación
foi determinante nos últimos
sesenta anos da historia de Eu-
ropa occidental. Primeiro, gra-
zas ás altas taxas de natalidade,
e nos últimos anos por causa da
forte inmigración. 

Ademais, unha variábel que

se repite en todos os países é a
diminución do número de per-
soas por fogar. As vivendas que
ocupan só unha persoa aumen-
taron máis que calquera outra
modalidade. Os fogares uniper-
soais medraron entre o 1990 e o
2000 un 33% na UE. No Estado
español, un 40. Hai a falsa cren-
za de que a meirande parte das
vivendas deste tipo se deben á
emancipación da mocidade,
mais o certo é que o 90% cons-
titúeno persoas de máis de 60

anos, especialmente mulleres,
viúvas ou solteiras.

Desde o 1945, a media de
ocupación de cada vivenda pa-
sou de catro persoas a tres, ao
tempo que a poboación aumen-
taba un 32%. Ambas as constan-
tes tamén se encontran no con-
xunto da unión.

Outra causa que incide na
necesidade de novas vivendas é
o número de divorcios. No Rei-
no Unido, por exemplo, a mar-
ca de separacións por cada

1.000 habitantes é do 2,91. En
España sitúase no 0,87.

Pouco investimento

A pesar de que en España a evo-
lución demográfica foi semellan-
te á dos países do seu contorno,
especialmente nas últimas dúas
décadas, hai diferenzas ben gra-
ves, especialmente no que se refi-
re ao investimento público neste
ámbito. No conxunto do Estado, a
porcentaxe do PIB adicada a vi-

venda era do 0,98 no 1990, só por
encima de Bélxica, co 0,24 e moi
lonxe de Suecia, co 4,10. 

Esta cifra é máis rechamante
se temos en conta que a vivenda
pública en España é ben escasa,
especialmente a destinada a alu-
gueiro. Actualmente, do 14% do
parque residencial en arrenda-
mento, só un 2% é de tipo social.
Nos Países Baixos, por exemplo,
as vivendas en alugueiro signifi-
can o 62% do parque e son de
protección oficial o 45% destas.♦
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As hipotecas absorben até o 60% dos ingresos dunha familia media

Un terzo dos europeos non pode
acceder a unha vivenda propia

JORDI CLIVILLÉ

A pesar de que o acceso á vivenda é un dereito constitucional, un terzo da poboación europea non
é quen de pagar o seu custo. A situación require medidas políticas que fomenten o aluguer.

Nova urbanización na Salgueira (Vigo).                                                                                                                                                                                                                   Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS
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As vantaxes
do aluguer
A modalidade máis
socialmente xusta para gozar
dunha vivenda nas clases po-
pulares é o acceso mediante
o aluguer. É certo que no Es-
tado español a pouca oferta
de vivendas de propiedade
privada fai que o prezo non
estea ao alcance da maioría
dos demandantes. Mais exis-
te un paradoxo, nas cidades
hai gran cantidade de viven-
das desocupadas que os pro-
pietarios non colocan no
mercado por falta de
confianza no cobro das
rendas, así como o axeitado
mantemento. É evidente que
hai que darlles resposta a
ambas as obxeccións. 

PRIMEIRA PROPOSTA: 
a) Mediante o

incremento do Imposto so-
bre Bens Inmóbeis forzar
os propietarios de vivendas
libres a poñelas en oferta.

b) A fin de cubrir a
inseguranza no cobro, con-
cellos, comunidades
autónomas e goberno
central deberían crear
sociedades de responsabili-
dade mutua que se respon-
sabilizarían de cubriren
impagos que se producisen
e/ou posíbeis deterioros nas
vivendas arrendadas.

c) Os propietarios debe-
rían ceder unha porcentaxe
do importe das rendas á
Sociedade de Responsabili-
dade Mutua.

d) O propietario outor-
garíalle poderes á Socieda-
de de Responsabilidade
Mutua, a fin de que, en ca-
so necesario, fose esta a
que tivese a responsabilida-
de de acudir aos tribunais.

SEGUNDA PROPOSTA:
Creación dun parque pú-

blico de vivendas en aluguei-
ro. O problema preséntase á
hora de fixar o importe das
rendas que deberían pagar os
inquilinos. É evidente que es-
tas rendas non se poden fixar
en función do custo dos
inmóbeis, senón en función
dos ingresos dos cidadáns aos
que están destinados, os de
menores salarios. Outro pro-
blema engadido é a duración
do contrato; se este é ilimita-
do, daranse casos nos que o
nivel de ingresos do arrenda-
tario se incremente de tal xei-
to que deixe de pertencer ao
grupo social do que provén e
a pesar de todo seguir a
gozar da súa utilización.

Experiencias coma estas
xa se realizaron na Alemaña
da década do 1960. As
rendas fixábanse mediante
unha porcentaxe sobre os in-
gresos familiares (o 25%).
Esta medida tiña o efecto de
que a partir de determinados
ingresos, ao inquilino non lle
compensaba seguir nesa
vivenda, xa que a renda
superaba a das vivendas do
mercado libre. Isto conseguía
que a media de ocupación
nunca superase os sete anos,
o que significaba que sempre
había prazas libres para no-
vos beneficiarios.♦♦

Para entender a problemática ac-
tual da vivenda en España hai
que analizar os diferentes move-
mentos migratorios que se pro-
duciron a partir do 1939 debido á
Guerra do 1936, mais sobre todo
o proceso de industrialización
iniciado no 1950, que converte a
Catalunya e a Euskadi en centros
de recepción de inmigrantes. Pa-
ra entender a difícil situación da-
quela época só fai falta ter en
conta un dato, o 30% dos mozos
que facían o servizo militar nes-
tes territorios non regresaba aos
seus lugares de orixe. Na década
do 1960, a esta puxa de desen-
volvemento únense a Comunida-
de de Valencia e Madrid, sen es-
quecer a inmigración interna
campo-cidade. É neste momento
cando se dispara a demanda de
vivendas, satisfeita pola oferta
privada, que prefire un modelo
de propiedade que lle é máis ren-
díbel ca o alugueiro. Nesta altu-
ra, o goberno de Francisco Fran-
co dita unha lei que regula a pro-
piedade horizontal.

Por que se consolidou este
modelo? En primeiro lugar, pola

paralización da construción de
parques públicos de vivendas en
alugueiro após a guerra. O réxi-
me fascista, ademais, conxelou a
suba dos alugueiros, o que, xun-
to á alta inflación, dificultou que
a xente optase por este sistema.

Mais o que realmente inclinou
a balanza a favor da propiedade

foi o sistema de creación de par-
ques residenciais. A especulación
foi brutal e planeouse desde as
máis altas instancias do Estado.

O proceso que utilizaban as
empresas promotoras era o se-
guinte. Alcaldes e presidentes das
deputacións creaban sociedades
anónimas, á fronte das cales si-

tuaban testaferros, cuxo obxecti-
vo era comprar terreos cualifica-
dos como agrícolas, situados rela-
tivamente perto das cidades. Un-
ha vez adquiridos estes terreos,
normalmente comprados a baixo
prezo, revendíanse automatica-
mente a unha empresa promotora,
creada a propósito, a un prezo su-
ficiente para que o seu valor ser-
vise de aval para que un banco
emprestase o diñeiro abondo para
a construción de vivendas. As cai-
xas, naquela altura, non podían
actuar neste tipo de negocios, pe-
ro podían avalar se era preciso.
Rematada a construción pagábase
unha entrada e asinábanse letras
até un máximo de dez anos. A
construtora cedíallas ao banco ou
á caixa de aforros, que as avalaba
e adiantaba novos recursos para
iniciar novamente o proceso. O
resultado final supuña que a rela-
ción entre prezo e calidade de vi-
vendas non era óptima. A pesar
disto, a demanda era tal que o ne-
gocio estaba asegurado. A chega-
da da democracia non logrou
erradicar esta práctica que, con li-
xeiras variacións, persiste.♦

A especulación fomenta a venda de pisos

Na liña de potenciar as garantí-
as para inquilinos e arrenda-
dores, a Xunta abriu, hai uns
meses, un servizo específico

para o aluguer, dentro do Insti-
tuto  Galego da Vivenda. A Bol-
sa de Alugueiro baséase nun
sistema de axudas ao pagamen-

to das rendas, en función dos
ingresos dos inquilinos. Ade-
mais, tenta reducir o número de
vivendas baleiras a través de

asesoramento aos propietarios e
vantaxes á hora de alugar.

Segundo a Consellaría de Po-
lítica Territorial, este sistema é
beneficioso para ambas as par-
tes. Os inquilinos que se inscri-
ben na bolsa poden ter unha sub-
vención mensual da súa renda
até do 60%, segundo os seus in-
gresos. Ademais, o prezo máxi-
mo limítase a 450 euros ao mes,
en vivendas inspeccionadas por
expertos independentes. A maio-
res, a Xunta comprómetese a
asesorar gratuitamente á hora da
sinatura do contrato.

Os propietarios reciben da
bolsa garantía de cobro, tanto das
rendas como dos servizos básicos
(luz, auga…). Tamén suscriben
un seguro de fogar gratuíto que
garante a conservación da viven-
da en óptimas condicións. Igual
ca o inquilino, o arrendador reci-
be asesoramento de balde na de-
fensa xurídica, na busca de inqui-
linos e nos contratos.

Des que comezou este servi-
zo, a Bolsa de Alugueiro ofreceu
máis dun cento de vivendas nas
sete cidades galegas. Para cal-
quera información e acceso aos
datos das vivendas ofrecidas,
existe unha páxina web,
www.bolsa-alugueiro.xunta.es.♦

Á oferta privada élle máis rendíbel a propiedade que o aluguer.

Hoxendía, a situación da vi-
venda en propiedade ten unha
interesante contradición. Hai
sobrada oferta e unha demanda
crecente, mais esa demanda
califícana as entidades banca-
rias como insolvente, dado que
boa parte dos demandantes
non teñen contratos laborais
indefinidos ou como remune-
ración suficiente.

Agás casos excepcionais, un
só ingreso no fogar non abonda
para poder acceder á propieda-
de. En consecuencia, fican fóra
desta opción os fogares uniper-

soais ou unifamiliares, na mei-
rande parte dos casos.

Naqueles fogares onde un
mínimo de dous dos membros
gocen de postos de traballo in-
definidos, o custo da vivenda
supón que a hipoteca absorba o
60% da renda familiar dipoñí-
bel durante os 20 anos seguin-
tes. Na maioría dos casos, o
40% restante non lles permite
un nivel de vida digno, máis se,
como ocorre normalmente, as
parellas optan por teren fillos
unha vez comprada a vivenda.

Hai dous puntos negativos

na adquisición en propiedade.
Unha hipoteca ata máis unha
parella ca un contrato matrimo-
nial, polo que supón un atranco
para a liberdade dos seus mem-
bros. En segundo termo, a vi-
venda en propiedade limita tan-
to a mobilidade social como a
xeográfica. Na práctica, o alu-
gueiro permite axeitar a viven-
da ao estatus social que se teña
no transcurso dunha vida, o
arrendamento permite axeitar a
vivenda á amplitude da familia
e ás circunstancias económicas
de cada momento.  

Finalmente, o sistema de
propiedade garda un perigo
latente durante todo o período de
amortización. Agora vivimos
tempos de baixos xuros. Se bota-
mos a vista atrás, comprobamos
que hai menos de vinte anos os
xuros chegaron a estar ao redor
do 17%. Mais ese risco é limita-
do. Para os que teñen hipotecas
con tipos variábeis, só se os xu-
ros chegasen ao 1% terían pro-
blemas para asumir o seu impor-
te. Aínda que en vinte ou trinta e
cinco anos, todas as circunstan-
cias se poden dar, claro está.♦

O compromiso da hipoteca
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Resulta cándido que alguén, en nome
do feminismo, arremeta, nas actuais
circunstancias, contra a regulariza-

ción da prostitución, defendendo a súa idíli-
ca abolición. Mais a candidez é má inten-
ción, cando se acusa ao BNG, nada menos
que, de conivente con proxenetas e trafican-
tes organizados, por ter instado ao Goberno
español a enfrontar o problema de forma
práctica. Isto é, regulando legal e profisio-
nalmente a situación na que se achan as per-
soas, mulleres e homes, que se adican á
prostitución, co acceso aos direitos e cober-
turas da protección social.

Desde 1978 a prostitución non é delito.
Nembargante, non sendo ilegal, é clandes-
tina, en certa maneira. Non figura, con di-
reitos e obrigas de quen a ela se adica, para
as Administracións Públicas. Nunha mani-
festación de auténtica hipocresía, impropia
dun Estado que se di democrático e non
confesional, admítese unha actividade que,
ao mesmo tempo, se considera ilícita, in-
moral. Porén, non estamos perante un de-
bate sobre a moralidade ou inmoralidade da
prostitución, se ben non estaría mal lem-
brar, a esta altura, a consideración cristiá
primitiva que se expresa no episodio de
María Magdalena. Un servizo, que entra
dentro do espazo da actividade económica,
da hixiene e seguridade no traballo, mesmo
da publicidade nos meios de comunicación,
non pode ficar excluído para as Adminis-
tracións Públicas da súa consideración la-
boral. Hai que tratar ás persoas que desem-
peñan o oficio da prostitución dentro do
marco da legalidade: non poden estar ex-
cluídas dos direitos sociais e asistenciais
comúns á populación. Reducir a cuestión a
emprestar servizos asistenciais de carácter
sanitario, de forma discrecional e volunta-
ria, para previr a infección ou transmisión
de enfermidades, expresa a forza da necesi-
dade e a limitación conceitual con que se
encara. Mesmo neste aspecto, urxe contem-
plar unha integración dentro do sistema sa-
nitario público destes servizos, con asisten-
cia regrada e obrigada. 

Asumidos e/ou logrados estes obxecti-
vos, cabe un debate sobre como reducir es-
ta actividade ou como conseguir que nin-
guén se vexa forzado a exercer este oficio,
contra a súa vontade, especialmente as mu-
lleres, certamente as máis premidas por si-
tuacións de necesidade. Teñamos, con todo,
moi presente que existen moi diferentes ca-
suísticas e estatus no exercicio da prostitu-
ción. A posición abolicionista, alén de ser
un postulado simplesmente moral ou ideo-
lóxico, resulta máis que inviábel. Nas ac-
tuais circunstancias histórico-sociais tradú-
cese en represión sen máis, da que as prin-
cipais vítimas son as persoas que exercen a
prostitución na versión máis marxinal. En-
rubesce observar como se declaran aboli-
cionistas, só para fustigar e perseguir ás
prostitutas de rúa Montera ou a Casa de
Campo, políticos conservadores do Conce-
llo ou a Comunidade Autónoma de Madrid,
onde os hoteis, saunas, pisos, chalets…,
con ofertas sexuais, significan unha parte
sustancial do sector servizos. Os antece-
dentes históricos no Estado Español son xa
de por si elocuentes. As autoridades fran-
quistas, como o Vaticano, eran tamén im-
plicitamente abolicionistas. Provocaban só
a extorsión das prostitutas, sobre todo no
chanzo máis desamparado. Porén, vivían

moralmente satisfeitas coa declaración am-
pulosa de que era unha actividade ilegal e
inmoral, da que gozaban, iso si, conforme
ao seu capricho e preferencia.

Non dubido de que haxa persoas aboli-
cionistas ben intencionadas. Con todo, aos
problemas reais hai que aplicar-
lles solucións prácticas, adecua-
das ao contexto histórico, políti-
co, social e económico. Opino
que só nunha hipotética socieda-
de comunista sería posíbel, non
digo xa desexábel, a abolición da
prostitución, mais non o sería por
unha decisión legal. Hoxe este
postulado é fechar os ollos e tirar
por elevación. Non se sabe moi
ben a onde. Obxectivamente a
que todo continúe como está, pa-
ra proveito do pior sistema de ex-
plotación, o que non recoñece di-
reitos ás persoas que se prostitú-
en, o que as mantén na indefen-
sión legal e xoga coa súa
clandestinidade. Nen o estigma
social da prostitución, especial-
mente contra as mulleres, nen os
aspectos máis negativos do seu
exercicio, especialmente por mu-
lleres inmigrantes, se combaten
co abolicionismo. É mellor com-
bater por que se poida acceder a
un estatus legal, o primeiro que
posibilita dignidade e emerxer da
precariedade e do oscurantismo.

Non hai boa intención, senón só inten-
ción de danar e confundir, cando se aldraxa
ao BNG só por “instar ao Goberno a que re-
alice un estudo, previo diálogo cos sectores
afectados, sobre as medidas e reformas ne-
cesarias para regular legal e provisional-
mente a situación na que se achan as perso-
as –mulleres e homes– que se adican á pros-
titución, de modo que poidan acceder aos
direitos e coberturas de protección social”.

E ademais ocúltase que o BNG pide asema-
de que se aborde “o tratamento penal dos
delitos de tráfico de persoas, proxenetismo
e explotación sexual de menores” a fin de
adoptar as medidas necesarias para mellorar
a eficacia na persecución deses delitos. Aín-

da máis suspeitoso é que o fer-
vor abolicionista leve a despre-
gar pancarta en sesión parla-
mentar, cando está intervindo a
portavoz do BNG no Parla-
mento Galego, co gallo dunha
ponencia de estudo do proble-
ma nesta institución. O lóxico
sería que estas feministas, de
furor tan abolicionista, come-
zasen, por exemplo, por unha
campaña contra os xornais, por
certo tan abertos ás suas cola-
boracións escritas, que, en
abondosas páxinas, publicitan
servizos sexuais. Se a regulari-
zación da prostitución benefi-
ciase claramente os grandes
proxenetas e os traficantes or-
ganizados xa hai tempo que se
tería asumido. O negocio é o
negocio.

En todo caso, deixando á
marxe as diferentes análises e
avaliacións que os membros do
BNG poidamos facer da prosti-
tución, a organización non vai
ter os ollos hipocritamente fe-
chados perante un fenómeno

secular, hoxe aínda máis abondoso e de ca-
suística máis variada, e defenderá os direi-
tos laborais e sociais de quen a exerce. Tan-
to a ilegalidade anterior a 1978, como a ili-
citude actual, non fan máis que agravar o
estigma, a marxinalidade e as posibilidades
de explotación e desamparo.♦

FRANCISCO RODRÍGUEZ é portavoz do BNG
no Congreso
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César Antonio
Molina, flamante
director do Instituto
Cervantes, afirma que
o español está a
gañar influencia en
Bosnia, grazas ao
exército. Agora se
entende o interese de
Zapatero por mandar
tropas a Afganistán e
Haití: son lingüístas
con gorra de
instrución. Volve
Nebrija con aquilo de
que a lingua é
compañeira do
imperio, aínda que
seña un imperio
capaz só de
conquistar a illa de
Perejil.

Di a Ser, o luns 12,
que Florentino Pérez
comeza a súa
segunda “lexislatura”.
A tanto chega a
importancia do Real
Madrid que xa lle
dan ao seu presidente
o rango de
gobernante dun
Estado.

A primeira medida
do Goberno iraquí foi
instaurar a pena de
morte. É a
democracía á
norteamericana.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Ollos hipocritamente
fechados

FRANCISCO RODRÍGUEZ

O autor defende a regulación da activida-
de das prostitutas e critica os abolicionistas.

‘Enrubesce
observar como

se declaran
abolicionistas,

políticos
conservadores

de Madrid,
onde a oferta

sexual significa
unha parte

sustancial do
sector servizos”

Cartas

O galego nas Pontes
Recentemente, nunha carta es-
crita a este semanario, sementá-
banse dúbidas sobre o uso do ga-
lego no Concello das Pontes, go-
bernado con maioría absoluta
polo BNG.

Por iso, desde a Asemblea
Local do BNG, acordamos en
votación deixar constancia pú-
blica, no mesmo semanario, do

noso rexeitamento ao devandito
escrito; pois consideramos que é
desafortunado, tendencioso e
magnifica situacións illadas,
dando unha impresión, para cal-
quera descoñecedor da realidade
das Pontes, de que aquí “pasa-
mos” do noso idioma.

Lamentamos que o autor do
escrito, membro da nosa Asem-
blea Local, leve as súas inque-
danzas fóra do seo da propia

asemblea, danando a imaxe das
Pontes e o traballo rigoroso de
moitos compañeiros que, día a
día, achegando desinteresada-
mente tempo e traballo, conse-
guiron que o BNG leve dúas le-
xislaturas con maiorías absolutas
nas Pontes.

Actitudes hipercríticas, como
a que hoxe denunciamos, levan o
conxunto da militancia ao desáni-
mo, xa que logo, en pouco ou na-

da benefician o nacionalismo.♦

FRANCISCO PICO
(RESPONSÁBEL LOCAL DO BNG

DAS PONTES)

O abolicionismo
Desde estas páxinas teño que fe-
licitar a Ana Pontón por dicir que
a regulación da prostitución po-
de ser o primeiro paso para aca-

Cousas de España                                                        Roi Cagiao



Quando Ana Pontón, deputada polo
BNG no Parlamento de Galiza, co-
meçou a sua intervençom no Pleno da

Cámara o 15 de Junho, um grupo de mulhe-
res que assistiam à sessom, convidadas polo
PSdeG, despregarom umha banda com um
lema lacónico e contundente: Abolición. As-
sinavam o texto duas associaçons feministas
bem conhecidas em Vigo (Alecrín e Figa) e
umha que imaginamos acaba de nascer (Etc). 

A intervençom de Ana Pontón tinha por
obxecto, segundo lemos, defender o seu voto
particular favorável à regularizaçom das
prestaçons sociais (assistência sanitária e le-
gal, pensons, etc.) das persoas que trabalham
como prostitutas. As feministas reivindica-
vam a abolición dessa actividade, nom sabe-
mos se em todos os casos ou só quando a
prostituiçom é exercida por mulheres. 

Também nom sabemos se estas associaçons
exigiam unicamente a aboliçom da prosti-
tuiçom nom voluntária e daquela de que bene-
ficiam terceiros ou se a sua reivindicaçom tin-
ha mais alcance e incluía a aboliçom de todo
comércio sexual alicerçado no interesse econó-
mico. Ou mesmo de toda relaçom sexual ali-
cerçada nalgum tipo de interesse nom amoroso
(prestígio ou promoçom social, por exemplo,
necessidade de companhia, etc.), sanctificada
ou nom por algum ritual civil ou religioso. 

Ora, ainda que o laconismo do texto nos
prive dos matizes da reivindicaçom, duas cou-
sas parecem claras: o dilema que nos propon-
hem estas três associaçons (aboliçom versus
regulaçom) é falso (é verdade que nom se po-
de regular o que foi abolido, mas nom hai dú-
vida que sempre pode abolir-se o que foi regu-
lado); e o seu gesto reivindicativo foi recebido
com maneiras inusuais na cámara galega. 

E como nom é sobre a base de dilemas
falsos que progressa o debate social, vamos
aproveitar a ocasiom que nos oferece a pre-
sença destas mulheres no Parlamento, a sua
atitude e o tratamento que ali se lhes dispen-
sou para dizer duas cousas a propósito de um
par de assuntos que desde hai bastante tempo
preocupam algumhas persoas neste país. 

■ CUI BONO? A quem tocou viver épocas de
debates intensos, esta pasmaceira ideológica
em que agora nos movemos nom pode deixar
de resultar-nos um tanto deprimente. O pro-
gressivo apagamento das velhas lindes polí-
ticas em favor da reivindicaçom sectorial e o
remexido ideológico que daí acabou resul-
tando ham de ter sem dúvida as suas cousas
boas, mas para quem gosta de pôr o peixe em
pratos limpos é impossível que toda esta con-
fusom desperte algum entusiasmo. 

Ainda temos na memória o susto que
apanhamos quando vimos sair do Parlamento
Galego aquela interideológica caravana de
mulheres que hai umha década partia com
destino Beijing. A nossas parlamentárias –to-
das– iam a aquela Conferência reivindicativa
na curiosa condiçom de ONGs, financiadas
com dinheiros públicos e cada umha represen-
tando-se a si própria. Nom faltou nengumha. 

Mas se feitos como este na altura causavam
estupor, hoje, infelizmente, análogos ou piores
despropósitos passam por completo desperce-
bidos. Tantos forom os apanhos que vimos jus-
tificar como acçons em defensa dos direitos das
mulheres que já quase nada nos assombra. 

A umha boa parte do feminismo galego (e
nom só) aconteceu o que a muitos outros mo-
vimentos reivindicativos: caiu na armadilha
das benesses do poder. Primeiro um subsídio,

despois umha publicaçom, mais tarde a ges-
tom de alguns quartinhos públicos... e os fios
ensarilharom-se até a reivindicaçom, manieta-
da, perder o antigo brio. Se antes o objectivo
da militante feminista era abater o edifício pa-
triarcal, a sólida estrutura autoritária, hoje mui-
tas delas parecem conformar-se apenas com
arruinar a vida aos homens (a alguns homens). 

E entende-se que seja assim. Por quê havia
de seguir empenhado todo o movimento femi-
nista em deitar abaixo o tinglado inteiro se no
vetusto edifício já se arranjou lugar para as
mulheres (para algumhas mulheres)? Cupo, pa-
ridade e arroba proporcionam a coarctada ideo-
lógica. A desigualdade perante a lei interpreta-
se como conquista igualitária. A indulgência
paternalista de quem nos vê como persoas irre-
mediavelmente imaduras, necessitadas de pro-
tecçom especial, agita-se como o reconheci-
mento da nossa mais genuina condiçom. 

Situaçom que logicamente agrada, que
agrada muito, aos que sabem onde e como se
jogam os quartos. Esses que festejam o apoio
das velhas guerreiras do feminismo galego
ao ex-alcalde de Vigo (PSOE) e as palavras
da actual alcaldessa (PP) na Marcha Mundial
das Mulheres “Temos de esquecer dife-
renças, para darmos todas juntas um passo à
frente” (vai ti saber para onde). 

Por isso nom há de surprender-nos que
quando Ana Pontón tomou a palavra no Pleno
do Parlamento para defender a regulaçom das
prestaçons sociais para quem exerce a prosti-
tuiçom e as representantes das associaçons fe-
ministas Alecrín, Figa e Etc despregarom a sua
banda abolicionista, passasse o que passou. 

As persoas que ali estavam puderom as-
sistir a um espectáculo insólito na Cámara:
contrariando a tradiçom do seu partido e a
sua própria, a presidenta acidental (PP) nom
ameaçou, nom expulsou nem sancionou
quem tam abertamente infringia as mui au-
toritárias normas com que esta instituiçom
reprime qualquer expressom das persoas que
assistem como convidadas ao debate. Bem
ao contrário, com atitude hesitante permitiu
que o lema permanecesse exposto durante
mais de dez minutos. 

O lema coincidia, claro, com o ponto de
vista defendido polo PP e o PSOE.

■ FALANDO ENTENDE-SE A GENTE. O movi-
mento feminista com presença na Galiza há
de perguntar-se, cremos, por quê isto é assim
e se é assim que deve ser. Por quê as suas rei-
vindicaçons coincidem às vezes, como acon-
teceu no Pleno do dia 15 de Junho que aqui
comentamos, com os sectores mais reaccio-
nários da sociedade galega. 

O feminismo há de falar sem tabus nem
preconceitos e ha de ouvir o que pensam ou-
tras mulheres sobre a sua própria condiçom.
Somos muitas as que queremos saber se o mo-
vimento feminista galego vai avançar pola via
fácil do vitimismo e o pensamento rígido,
aceitando os favores que ocasionalmente lhe
dispense o poder, ou vai optar polo caminho
adulto –e esgrévio– que conduz à conquista da
justiça e a igualdade. Duas cousas que nom
tenhem prezo (e por isso som tam caras).♦

ELVIRA SOUTO é lingüísta e autora de varios ensaios.
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Contodo, o fútbol
non é rendíbel. Nin
sequera o Barça ou o
Madrid. E os
pequenos nin se diga.
Algúns, como o
Compostela, non lles
pagan aos xogadores
e ameazan con
pechar.

Están de moda os
pantalóns de pirata,
pero é difícil
conseguir unha
camisa de manga
corta. Din que é o
máis horteira do
mundo, sobre todo se
se leva con gravata.

Admítese que as
mulleres conduzan.
Pero se non van cun
home. Cando vai o
marido ou
compañeiro debe
conducir el, non sendo
que teña un brazo
roto ou xustificación
asemellas. Trátase dun
machismo burro,
porque o verdadeiro
privilexio é levar
choffeur.

Centenario do
nacemento de
Neruda. Era
comunista. Como
Picasso. Como
Charles Chaplin.
Canta xente
trabucada deu o
século XX. Talvez se
vivisen máis anos
farían como Vargas
Llosa, que tivo tempo
de aprender a
marcha dos rangers
de Minnesota.♦

Xosé Lois

Feminismo,
parlamento e poder

ELVIRA SOUTO

A presença de movimentos feministas no debate sobre as pros-
titutas dá pé para conhecer qual é a situaçom desta ideologia.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

bar co proxenetismo, en lugar de
adoptar as posturas demagóxicas
da escritora María Reimóndez
ou da asociación Alecrín.

Os argumentos destas aboli-
cionistas da prostitución caen no
máis espantoso ridículo, porque
pretender facernos crer que os que
utilizan os servizos dunha prosti-
tuta son uns delincuentes, e que
son os clientes dos prostíbulos os
responsábeis da explotación das

mulleres. Argumentos que escon-
den odio e prexuízos, moitas ve-
ces contra os homes, aínda que hai
que lembrar que as mulleres ta-
mén son clientas de prostíbulos de
homes. A prostitución en determi-
nados casos fai incluso un labor
social, e estou pensando naquelas
persoas discapacitadas, que non
teñen outro xeito de manter rela-
cións sexuais. Estar a favor da re-
gulación da prostitución non é o

mesmo que estar a favor da explo-
tación sexual. Hai xente que exer-
ce a prostitución porque quere, e
ninguén ten dereito a dicirlle o
que pode ou non pode facer co seu
corpo; outra cousa ben distinta é
xustificar a explotación sexual.
Tanto Mª Reimóndez como á aso-
ciación Alecrín queren impoñer a
súa estreita e machista, si machis-
ta, visión do mundo aos demais,
como facía a Inquisición. E como

non teñen argumentos válense da
demagoxia para defender posturas
intolerantes e prohibicionistas. É
como se para acabar coa explota-
ción nas empresas, se prohibise
traballar. Denoto moita amargura
persoal nesta xente defensora do
abolicionismo, pero iso xa é unha
cuestión persoal e psicolóxica.♦

XOÁN PÉREZ
(SANTIAGO)



Un xeque
iraquí
compara
a situación
actual co
colonialismo
británico
O xornalista Robert Fisk
conta en La Vanguardia (13
de xullo) a súa conversa co
xeque iraquí Jouwad Mehdi
Al Khalasi. A autoridade
xiíta compara a situación ac-
tual coa da insurreción dos
anos vinte. “Daquela —afir-
ma Al Khalasi— os británi-
cos intentarán instaurar un
goberno iraquí só de nome”.
Este xeque, neto doutro xe-
que que encabezou a oposi-
ción ao colonialismo en
1920, lembra como o seu
avó pedira a todos os seus
seguidores que non parti-
cipasen nas eleccións a fin
de non lexitimar o goberno
situado no poder polas po-
tencias de ocupación. A peti-
ción fora seguida por xiítas,
maís tamén por sunnitas, xu-
deos e cristiáns. As eleccións

constituiron un fiasco e os
británicos obrigaron ao avó
do xeque actual a abandonar
o Irak. Falando xa da actuali-
dade, Jouwad afirma que “a
comunidade xiíta non se
fragmentará nin se aillará
respecto da comunidade sun-
nita. Os norteamericanos
buscan a guerra civil, pero
fracasarán porque o pobo
iraquí non vai querer precipi-
tarse a unha guerra civil”.♦

Touriño
máis rapado
no congreso
do PSOE que
os cabalos
do curro
de Sabucedo
Lourenzo Fernández Prieto
comenta en La Voz de Galicia
(13 de xullo) a situación do
PSOE galego tras o congreso
do partido. “A visita [de Za-
patero] chegou xusto despois
de que o PSOE galego ficara
marxinado na nova Executiva
federal, na que Touriño que-

dou máis rapado que os caba-
los do curro de Sabucedo.
Nin a perspectiva das elec-
cións galegas, nin a oposición
dun Blanco que seica sempre
exerce de galego, significaron
nada para que a franquicia ga-
lega puidera exhibir as súas
credenciais cara unhas elec-
cións que cada vez ten menos
de cara o candidato socialista.
Quen o diría hai dous meses!
Da seguridade dunha vitoria
socialista nas próximas elec-
cións galegas, co alento dun
goberno amigo, pasouse á in-
certeza de que esa amizade
poida ter algunha utilidade. E
isto sucede á vez que Fraga
confirma, sen confirmalo,
que se presentará para inten-
tar a reelección”.♦
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Lata
BIEITO IGLESIAS

AUnión do Povo Galego está de festa de anos, o próximo vin-
te e cinco de xullo andará nos corenta de servizo a Galiza.
Así o declaran os organizadores do aniversario, aínda que

semellante tópico lle acaia mellor á Facción do Servilismo, PP por
caso. Os antigos persas recibían ao seu rei de xoellos, rezaba certo
manifesto servil, pero suponse que os revolucionarios non fan a ve-
nia. Pola parte que me toca e mentres fun upegallo, antes pretendía
remexer Galiza –cambiala, comerlle a madre, virarlle a alma co de
diante pra tras– que servila. Parabés a un partido que pra moitos de
nós, mozotes, soou a tuba do despertar; felicidades á U, letra que
adoptamos ufanos como santo e seña, analogamente aos grilos prín-
cipes que locen no lombo un P. Nesta conmemoración corentona
deberían participar a carón dos actuais militantes e dirixentes, entre
outros varios, Ferrín, Pepiño de Teis, Elvira Souto, Montes, Luaces,
Lito, Suevos, Nogueira, Xan Carballo, Bernardo Requeixo, Miran-
da, Marcos Valcárcel, Vence ou Leiceaga; incluso os desviados da
traxectoria inicial (xa se sabe que Rimbaud acabou de traficante de
escravos en Abisinia). A partir dunha deflagración, dun big bang, as
esquírolas ou cinascos van caír ás Quimbambas, algunhas ao Infer-
no, mais cómpre admitir tales singularidades pois todos –os upega-
llos tamén– somos materia escura do Universo. Moito receo que
falten á lista porque se anuncia unha restra mazadora de oradores,
recrutados entre aqueles que presentemente manteñen as siglas, un-
ha actuación de coral polifónica –imaxino que pra cantarlle á famé-
lica lexión– e outra dunha murga tradicional. Vicio en verdade
tradicional dalgús ex camaradas este de dar a murga.♦

O acordeón de Antuerpe XURXO SOUTO

Pelouzos en bulárcamas

Aclaro inmediatamente o título. “Pelouzo” (ou “pelouciño”):
dise, en oposición aos xefes, do operario de a pé.
“Bulárcamas”: espazo do estaleiro reservado á fabricación de

ferros para unir as chapas. 
Son palabras da lingua de Astano –agora chámanlle Izar-Fene–

unha factoría con tanta tradición que até ten idioma propio.  
Martes participei en Ferrol na manifestación en defensa do

sector naval. Miles de persoas que fixeron pública na rúa a
demanda que lles proía na cabeza: o dereito dunha sociedade a ser
dona do seu destino pola forza do traballo. 

Se temos as mellores instalacións e a mellor tecnoloxía, se en
capacidade humana somos os mellores do mundo, por que nos esta-
leiros de Fene está prohibido construír barcos? 

A situación do sector naval é realmente difícil. Sabémolo. Por iso
debemos ser tamén especialmente ambiciosos na reivindicación. O seu
futuro excede os intereses dos sindicatos, dos obreiros e subcontratas
dos propios estaleiros. É o alicerce económico de toda unha terra.
Analistas e economistas de salón a eito insisten na inutilidade da
protesta. Cheos de paternalismo, explícannos como nas reviravoltas da
globalización os lugares reservados a producir riqueza fican lonxe des-
ta ribeira. E agora debemos aspirar a un destino de subsidios con
resignación. Chama tamén especialmente a atención a posición dos
que reclaman mobilizacións en Cádiz e Sestao, mais en Trasancos pi-
den tranquilidade: non convén molestar a ninguén nas vacacións, hai
que agardar a setembro. Abofé que asombra este exceso de cortesía.
Non queren darse conta que dende o ano 1984 –data da primeira
reconversión–, Ferrol leva vinte anos agardando a setembro. 

Cómpre saír a rúa, cómpre tratar de rachar con esforzo a mesta
pátina de tristura que todo o asolaga. “Zona industrial en declive”,
puido inventar a administración un retrouso máis triste? Con tal
título, quen vai animar a traer un peso? Velaí unha proposta de eslo-
gan para os novos tempos: “Inviste en Ferrol, case nos deixan sen
“chope”, pero agora traballamos que dá xenio!”. Afortunadamente
nestes vinte anos ánimos non faltaron. E quizá para defenderse con
retranca contra tantos golpes, naceu en Fene o Museo do Humor.
Por certo o seu director é un grande artista, Xaquín Marín, un debu-
xante que mantén en toda a súa obra a querencia pola perfección na
liña, conforme aprendeu nos seus anos de deliñante en Astano.  

Fun consciente por primeira vez da importancia do sector naval
aos quince anos. O esplendor dos estaleiros da ría de Ferrol
chegaba entón até o conservatorio da Coruña. Un compañeiro, futu-
ra promesa do saxofón, parou de súpeto de acudir ás clases, o
profesor interesouse por el e comentoulle un amigo: deixa a música,
entrou de aprendiz de soldador en Astano. Aquí se demostra tamén
o porqué da elegancia dos barcos que saían deste estaleiro: até os
aprendices a “pelouzos” eran uns auténticos artistas.

Como petisco para o etnógrafo, velaí máis entradas do dicionario
de Astano: “Carenas”, o obradoiro de reparación. “A Pradera”, o
parque de chapas; “A Casa dos Pitufos” (está pintada de azul), as
oficinas de produción; e aló lonxe, no extremo do estaleiro, un territo-
rio coñecido como “Soweto”. Reclamo dos sabios máis información.
Isto son só recortes dun vindeiro, apañados a todo “filispín”.

“Mira nena! son como o sector naval/ hei hei, resitirei!”,
cantaban, hai vinte anos, Os Resentidos. Martes en Ferrol volveu
soar con forza este retrouso.

Que ninguén nos roube o dereito a ser donos do noso destino. E
que a ría siga a producir riqueza cos “pelouzos” en Bulárcamas!♦♦

SANTY / El Progreso, 9 de xullo de 2004

Emilio Pérez Touriño.



A.N.T.
Como todos os anos, o BNG ce-
lebra o Día da Patria cunha
manifestación que parte da
Alameda de Santiago ás doce
da mañá e que conclúe na
Quintana, onde o portavoz na-
cional lerá un comunicado cen-
trado na reivindicación do Es-
tatuto de Nación para Galiza.

“Galiza vai contigo” é o lema prin-
cipal desta mobilización. Parella-
mente aos actos do 25 de xullo, o
BNG desenvolve unha campaña
para reivindicar o Estatuto de Na-
ción para Galiza no marco do pro-
ceso case constituínte que come-
zou nos últimos meses. A outra ba-
se da campaña promovida polos
nacionalistas é a reivindicación do
pagamento da débeda histórica
que o Estado ten coa Galiza.

Sobre estes dous puntos pivo-
tará o discurso que o portavoz na-
cional do BNG, Anxo Quintana,
pronunciará ao remate da mani-
festación do Día da Patria, aínda
que porá maior acento na reforma
da Constitución e do Estatuto.

O Bloque considera que Ga-
liza corre o risco de quedar á
marxe do novo reparto de poder
no Estado como resultado da re-
forma constitucional e dos novos
Estatutos, como xa acontecera en
1978. Para evitar esta eventuali-
dade, propugna decantarse polas
forzas políticas propias do país e
pola reclamación do autogober-
no. Isto permitiría conxurar o ris-
co da perda da condición de na-
cionalidade histórica, coa regre-
sión identitaria, material e cultu-
ral que comportaría.

O obxectivo dos nacionalis-
tas é reforzar o carácter nacional
de Galiza e o seus dereitos histó-
ricos para establecer unha rela-
ción en pé de igualdade co Esta-
do, sen dependencias.

Este Día da Patria tamén im-
plica unha preparación para un
novo curso político con marcado
carácter electoral; así, o Bloque é

consciente da demanda dun cam-
bio de goberno na hai na socie-
dade, pero lembra que este debe
ter como norte os problemas do
país e como protagonistas as for-
zas políticas propias, non depen-
dentes de estruturas alleas.

III edición do Festigal

Ademais do tradicional xantar de
confraternización na Carballeira
de Santa Susana, este ano celé-
brase a III edición do Festigal,
que se consolida como exposi-
ción de todo o que ten que ofrecer
o país: cultura, lingua, artes escé-
nicas e musicais, artesanato...

Centrado arredor do Día da
Patria, so o lema “A Galiza máis
viva”, o Festigal celébrase os días
24 e 25 de xullo no campus sur de
Santiago de Compostela. No apar-

tado musical, o día 24 actuarán a
portorriqueña Arianna Puello e os
galegos Lamatumbá. O 25 chéga-
lle a quenda a Mercedes Peón, ao
cubano Norge Baptista e aos ro-
maneses Electric Gipsy Band.

Na Galería das Ideas debate-
ranse as novas propostas dos na-
cionalistas para o Estatuto de
Galiza como Nación, analizarase
o problema da violencia contra
as mulleres, estudarase a globali-
zación da tortura e a súa exten-
sión de Guantánamo a Iraq e
abordaranse as proposición dos
nacionalistas dunha nova políti-
ca cultural, que consideran alter-
nativa e necesaria.

Galiza Nación Viva

Por outra banda, o 18 de xullo
vai ter lugar no parque de Cas-

trelos de Vigo a xuntanza na-
cionalista “Galiza Nación Viva”,
na que participarán A Nosa Te-
rra, Adega, a Asociación Galega
de Emigrantes Retornados, Pon-
te nas Ondas, o BNG, os CAF, a
CIG, Erva, a Feira Artesán de
Pazos, Galiza Nova, a Marcha
Mundial das Mulleres-Vigo, a
Mesa pola Normalización, Nun-
ca Máis, a Plataforma pola De-
fensa da Ría e o SLG.

Os actos comezan ás doce da
mañá, cando se abran os postos
das organizacións participantes.
Ás seis da tarde haberá obradoiros
e xogos para os máis cativos, ás
sete actuará Lorena Lores, ás nove
intervirá Francisco Carballo e ás
nove e cuarto actuarán Zurrumaia
e Barafunda. Durante a xornada,
haberá postos de bebida e comida
a bos prezos e xogos populares.♦
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Latexos

O Iraq mira
para Europa
X.L. FRANCO GRANDE

Hoshiar Zebari, ministro
iraquí de Exteriores do
chamado goberno pro-

visional, pediulle en Bruxelas
á Unión Europea o seu apoio
e que manteña unha
representación diplomática
permanente en Bagdad. Así o
fixo diante dos seus homólo-
gos dos vintecinco países eu-
ropeos e, tamén, cos
membros da OTAN.

O problema é outro: o ris-
co, agora mesmo, é que a UE,
no canto de axudar a Iraq, non
faga senón apoiar máis ós EE
UU ca a Iraq. Sempre será ben
vido o que se faga no eido di-
plomático. Pero a UE non de-
bera caer en axudar ós EE UU
na desfeita que fixeron naquel
país. Este risco é manifesto.
Logo da lixeireza con que
aceptou o chamado goberno
interino, e despois da ratifica-
ción na ONU de canto os EE
UU propuxeron como saída a
unha entrada e permanencia
no país tan ilegais, non
deberiamos seguir participan-
do na ilegalidade, e
santificala.

Algunhas cousas
importantes pode facer a UE.
Por exemplo, ser intransixente
coa pena de morte. Ninguén
pode aceptar en serio que se
diga, como dixo Zebari, que
el persoalmente estaba en
contra dela pero que cómpre
mantela porque “temos nece-
sidade de medidas de
disuasión contra certos
elementos”. Os EE UU non
van aceptar que se derogue a
pena de morte hoxe vixente
no Iraq. Pero a UE debera im-
poñerse e desbotar calquera
colaboración mentres aquela
se manteña.

A colaboración que pide
Zebari, o que el chama “unha
asistencia máis directa”, non
pode ser a calquera prezo. A
UE pode e debe esixir un es-
treito control dos dereitos hu-
manos, tan asoballados no pa-
ís. Porque hoxe, no mundo
árabe, pénsase que a
democracia occidental é o
que están vendo que os EE
UU levaron ao Iraq. Penso
que é posible levar a aquel
país unha idea máis civilizada
de entender o mundo. E que
se pode esixir como
condición sine qua non para
calquera asistencia europea.

E, sen dúbida,
colaboración baixo a autorida-
de da ONU para o proceso po-
lítico que de agora en diante
se vai producir. A UE pode e
debe esixir eses mínimos. E
pode que os EE UU teñan que
transixir, ou que se lle poida
obrigar a facelo. Paréceme
que é hora de que a UE desen-
volva unha política firme, que
atenda máis a estes principios
que a certos intereses, que son
moi grandes, se realmente é
merecente de ser o eido huma-
nístico da Humanidade. ¿Esta-
remos soñando?♦♦

A.N.T.
Un acordo impulsado polas Ba-
ses Democráticas Galegas permi-
tiu a convocatoria dunha mani-
festación conxunta dos indepen-
dentista para o Día da Patria en
Compostela. “Autodetermina-
ción” é o lema da mobilización.

A idea inicial era unha mobi-
lización aberta a todas as forzas
nacionalistas e con ese obxecti-
vo Bases Democráticas convo-
cara a “unha primeira reunión a
todas as organización políticas e
sociais, de ámbito nacional, ac-
tuantes no noso país”. A ese en-
contro faltaron entidades como
o BNG, pero acudiron a práctica
totalidade dos partidos e frontes
independentistas.

“Infelizmente non foi posíbel
levar adiante esa convocatoria
única”, indicou Bases Democrá-
ticas Galegas, que con todo lem-
bra que “malia ese obstáculo
acordamos seguir adiante”, co
que convocaron unha manifesta-
ción nacional que de momento
está apoiada polas seguintes or-
ganizacións: CUT, FPG, Nós-UP
e PCPG. Aínda pendentes de
confirmación, pero que apoiaron
oficiosamente, están a Assem-
bleia da Mocidade Independen-
tista e Adiante. Outras entidades
como Redes Escarlata tamén po-
derían sumarse.

O acto, a celebrar o Día da
Patria en Compostela, partirá á
unha da tarde da Alameda e con-

cluirá na praza do Toral. O lema
da pancarta principal, que estará
asinada unicamente polas Bases
Democráticas Galegas, é “Auto-
determinación”, escrito na nor-
mativa de concordia. Ao final do
acto lerase un documento en pro-
ceso de elaboración que analiza
a situación do dereito de autode-
terminación e denuncia que non
o permiten nin o ordenamento
xurídico español nin a futura
Constitución europea.

Este é o acto central dos inde-
pendentistas no Día da Patria, pe-
ro cada organización realizará
outros pola súa conta ou conxun-
tamente con outras forzas.

Os prolegómenos desta con-
vocatoria indican que o acto po-

dería ser o principio dun enten-
demento de maior calado. Ao re-
mate dunha das reunións para
acordar o modelo de manifesta-
ción, o líder da Fronte Popular
Galega, Mariano Abalo, suxeriu
a necesidade de profundar no en-
tendemento. Este pronunciamen-
to supón un cambio de opinión
da organización á que pertence
Abalo, que non participara no
proceso Espiral que concluíu coa
constitución de Nós Unidade Po-
pular. Mesmo no documento que
se lerá no Toral ao final da mani-
festación indícase que “esta con-
vocatoria do Día da Patria é ape-
nas o primeiro paso nese camiño
que nos propomos andar colecti-
vamente”.♦

Pode ser antesala dun entendemento máis amplo

Os independentistas unidos no Día da Patria

O Estatuto de Nación principal punto reivindicativo

Galiza vai contigo,
lema do BNG o 25 de xullo

PACO VILABARROS



O aznarismo constitúe a principal causa do
retroceso do BNG nos últimos catro anos,
mais nada asegura que o simple freo da pre-
sión neo-españolizadora vaia relanzar o na-
cionalismo ás cotas desexadas, nin sequera
que o vaia tirar do foxo no que se atopa. Al-
go terá que facer o propio BNG para retomar
a iniciativa. Velaí algunhas das eivas que, a
simple vista, manifesta.

■ PLURALISMO. Unha visión excesiva-
mente clásica podería levar a pensar que no
seo do BNG aínda sobreviven os dous tron-
cos orixinarios do nacionalismo (PSG e
UPG). Tal dicotomía no tocante a modelo so-
cial, ou formas de actuación foi, non embar-
gante, superada, hai anos, pola historia e, de
forma maioritaria, polos militantes e votan-
tes, aínda que poida pervivir nalgunhas me-
morias personais e en asuntos concretos,
mais nunca decisivos a curto prazo. 

O problema actual de pluralismo é o que
relaciona a estrutura orgánica cos actores so-
ciais (veciños, sindicatos, organizacións diver-
sas, empresas ou mesmo figuras individuais:
como actores, escritores, profesionais, etc). O
BNG arrastra un complexo de debilidade que
o fai desconfiar de calquera nacionalista non
directamente vinculado a esa estrutura orgáni-
ca. E xa se sabe que a desconfianza é o mellor
modo de afastar os amigos. O resultado desta
situación é que non exis-
ten máis voces naciona-
listas que as dúas ou tres
oficiais da organización.
Mesmo boa parte dos
cadros dirixentes adoi-
tan ser remisos a opinar,
fóra da consigna e do
programa, por medo a
acabar reprobados polos
seus compañeiros. A
consecuencia é a falta,
demasiado frecuente na
sociedade, dunha voz de
referencia que a cidada-
nía identifique co na-
cionalismo. É como se
ante a imposibilidade re-
al de presentar unha liña organicamente apro-
bada en cada circunstancia concreta, fose pre-
feríbel quedar sen ningunha.

O BNG debe cumprir, neste sentido, as
súas afirmacións xenéricas e confiar na base
social organizada plurimorficamente, apren-
dendo tamén a salvar discrepancias puntuais
que, loxicamente, sempre xurden e acostu-
mándose, en fin, a non convertir unha dife-
rencia nunha enemistade ou nun impedimen-
to para a colaboración noutros planos. 

En toda tertulia social, desde a radiofóni-
ca á do grupo de xubilados, hai individuos
que repercuten o discurso de PP e PSOE. O
BNG debe aspirar a outro tanto e a non dei-
xar espazos descubertos, cando menos vo-
luntariamente ou por falta de actualización
metodolóxica. 

Cómpre mesmo lembrar que o naciona-
lismo contemporáneo expandiuse nos inicios
da transición grazas a asociacións culturais,
sindicais etc. que traballaban ao seu carón
aínda que sen identificarse de cheo. Eran os
tempos nos que Cuíña dicía: “vaia onde vaia,
sempre me encontro cos do Bloque que me
montan un tinglado”. Referíase, claro está, a
grupos de veciños –non a militantes organi-
zados que seguisen unha directriz centraliza-
da– pero que, non embargante, era certo,
operaban moitas veces na órbita do naciona-
lismo ou mantiñan algún contacto con el.

■ COMUNICACIÓN COA SOCIEDADE. Ver-
dade que o BNG non é unha organización am-
pla nin en medios, nin en militantes; certo ta-
mén que camiñar con ideas contracorrente de-
termina un avance máis lento. Mais non se po-
de dubidar de que o BNG padece un problema
de comunicación coa sociedade. O nacionalis-
mo é, ás veces, percibido como un grupo sec-

torial adicado á defensa do autóctono, mais
non como unha forza política xeralista que as-
pira a gobernar o país co apoio da maioría.

O militante do BNG era tamén visto até hai
pouco como unha persoa “conflitiva”, imaxe
que pervive, aínda que de forma máis matiza-
da. Pero igualmente é considerado, noutros

sectores, como unha
persoa honesta e traba-
lladora. Onde radica en-
tón, cando menos en boa
parte, a raíz do proble-
ma? Pois en que o mili-
tante, e o dirixente, se
nos presentan moitas ve-
ces (por suposto, non
sempre) como alguén en
posesión da verdade. Iso
é o que xera ao seu redor
a imaxe de radical, faná-
tico ou sectario. 

Quen isto escrebe
non é valedor do relati-
vismo filosófico, polo
tanto pensa que é posí-

bel que haxa unha verdade para cada cousa, o
que ocorre é que a sociedade está composta
de moitas cousas diferentes e a proclamación
dunha verdade non invalida a existencia dou-
tras moitas verdades paralelas e asociadas. 

Así, por exemplo, moitos nacionalistas non
entenden a razón de que as sondaxes proclamen
o BNG como preferido pola poboación para a
defensa dos intereses de Galiza e logo non o vo-
ten en igual medida. A explicación é, porén, cla-
ra: boa parte do electorado prefire o BNG para
esa función, mais cando vota, Galiza non ocupa,
nas súas prioridades personais, para alá dun se-
gundo, terceiro ou cuarto posto. Pode pensar
que a súa vida depende máis do Goberno con-
xunto de España ou pode que esteña especial-
mente sensibilizado coa
sanidade e o ensino ou
coa ecoloxía. Igual que
pode estar a prol do gale-
go, pero considerar aínda
máis importante o caste-
lán e o inglés. 

Se non se comprende
e non se admite, como
argumento de debate, a
opinión e as prioridades
do outro, tampouco se
terá acceso a convence-
lo. O militante ou diri-
xente nacionalista non
gosta ás veces de poñer-
se no lugar do veciño ou da cidadanía, limítase
a agardar a súa quenda para volver falar, situa-
ción que define a incomunicación. Hai nisto al-
go de pretencioso pola súa parte, de orgullo que
en nada axuda a xerar simpatías. Certo que es-
te orgullo obrou moitas veces como defensa an-
te un contorno hostil, mais a maneira de salva-
lo rara vez é a do enroque na propia doutrina. 

Un exemplo. Carod, en ERC, insistiu en
que era fillo de aragonés a fin de tirarlle me-
llor as reticencias electorais a un público in-
migrante. O nacionalista galego podería in-
sistir en que é un converso ao idioma (algo
que ademais resulta certo en ben de casos), no
canto de ofrecer unha imaxe purista ou etni-
cista da lingua. Non debe ter medo a dicir,
mesmo sería aconsellábel que o dixese, que el
tamén falou castelán até determinado mo-
mento da súa vida e que realizou unha esco-
lla por unhas determinadas razóns, recoñe-
cendo, incluso, os posíbeis impedimentos que
tivo que salvar (nunca, en todo caso, tan ele-
vados como o castelán-falante adoita crer)
para converterse en galego-falante a todos os
níveis. Iso axudaría a que os demais se iden-
tificasen mellor con el e non a que o vexan
como alguén saído necesariamente do mundo
rural ou dun grupo culturalista e/ou elitista.

■ A BUROCRACIA E O NACIONALISTA “CO-
CÓN”. Hai militantes que tenden a preferir o
cumprimento polo miudo dun programa de ac-
tos deseñado desde arriba que a alteralo en
función das necesidades concretas. A organiza-
ción tampouco é dada a premiar o que inventa
pola súa conta, aínda que o acto e a incidencia
social resultantes señan mellores. Son estes de-
fectos tradicionais e ben coñecidos do buro-
cratismo que, lamentabelmente, tamén se dan
en burocracias minimalistas como a do BNG. 

É verdade, polo demais, como proclama to-
da organización política, que cómpre máis tra-
ballo militante e que esa militancia, poucas ve-
ces recoñecida, é do mellor que ten o naciona-
lismo e a sociedade en xeral, mais, talvez, a mi-
litancia non se concreta só na oficina partidaria,
á cal son reacios a acudir boa parte dos cida-
dáns, senón tamén falando cos veciños e rela-
cionándose con eles. Esta última é unha labor

imprescindíbel que ser-
ve para crear vencellos
comunitarios, que trasla-
da o ideario da organiza-
ción á sociedade, sen
mediacións interesadas,
e que ademais fornece
datos imprescindíbeis,
en sentido contrario, é
dicir, serve para tomar o
pulso da cidadanía, de
mellor modo que a máis
ampla sondaxe. 

E, un derradeiro as-
pecto, o do que se po-
dería denominar na-

cionalista “cocón”. Unha cousa é non estar
dacordo coa palmada paternalista nas costas,
propia dos caciques, e outra non saber tratar
coas persoas.

Talvez resulte oportuno lembrar aquela
vella e poética consigna de Mao, nadar no
seo do pobo como peixe na auga. Que tal un
curso de natación?♦
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no Rasputín
XOSÉ M. SARILLE

Opresidente Matas e
varios políticos balea-
res desprazáronse a

Moscova a promocionar o tu-
rismo. Unha noite visitaron
un prostíbulo chamado Clube
Rasputín, pagaron, gardaron
os xustificantes. Debido ao
insalvábel hermetismo do al-
fabeto cirílico, os papeis aca-
baron armacenados xunto cos
demais recibos e así chegaron
aos funcionarios da intenden-
cia balear que filtraron a exis-
tencia das sete visitas.

A oposición explotou o
caso afirmando que eran
cobros irregulares e deixando
no ar a outra parte do asunto:
a evidencia de que o
Presidente de Baleares foi de
putas na visita oficial.

As probas indican que
todos os cidadáns das illas con-
tribuiron economicamente para
o pracer presidencial, mais os
gobernantes responderon que
para esa cantidade –de cento e
algo de euros, coido que eran–
tiñan eles suficiente. Xuraron
que Matas non estivera e a
continuación, para consumo
ético propio, botaron man do
catecismo do home libre, que
segundo di na primeira liña,
fóra de horas de oficina un po-
de facer o que lle pete. 

Así foi sempre nestas
collundas, claro que si, coa úni-
ca e modernísima excepción de
romperlle a cara á socia, unha
proibición occidental dos
últimos anos, por mor de que
chegada unha hora bastante tar-
día tamén, aos movimentos fe-
mininos pareceulles que debían
enfrentar o problema e
decidiron que iso de chimpar
pola xanela á compañeira, ou
voarlle a cabeza cun revólver,
non estaba nada ben. Cómpre
lembrar que hai cincuenta anos
arrear unha tolena á esposa era
correcto, e se existía agravio
era mesmo lóxico.

Ante estoutro asunto de
rufiáns e putañeiros, caben va-
rias posicións, mais chama a
atención que os grupos políti-
cos nunca falen desta ignomi-
nia, extendida e desprexuizada
como nunca. E tamén sorpren-
de que as organizacións femi-
nistas non dean dunha vez o
paso de acusar a gángsters e
clientes, como fixeron cos ma-
los tratos. 

O único argumento que ten
a prostitución organizada é o
do mercado. Igual que a pros-
titución, a escravitude existiu
ao longo da Historia e tamén
había razóns de mercado, natu-
ralmente. Só faltaría. Hai que
acabar coa prostitución porque
é indigna e porque os rufiáns e
as mafias negocian coa
indignidade e coa pobreza da
muller, e porque os clientes
son colaboradores. E porque é
radicalmente intolerábel vivir
nunha sociedade onde hai per-
soas encerradas en garitos
infames, mentres os gángsters
pretenden legalizar asociacións
para xestionar a infamia. Que
comecen canto antes.♦

É sectario o BNG?
M. VEIGA

PACO VILABARROS

‘Algúns nacionalistas
adoitan presentarse

como únicos posuidores
da verdade e iso é

o que xera ao seu redor
a imaxe de radicais e

sectarios”

‘Xeraría máis simpatía
que os nacionalistas
lembrasen que son

conversos ao idioma,
no canto de ofrecer unha
imaxe elitista da lingua”



A.E.
“Hai tempo de sobra“ para de-
signar o próximo candidato do
PP á Xunta, volveu repetir Ma-
nuel Fraga. Pero o máis impor-
tante da afirmación de Fraga
non é que adíe de novo a deci-
sión, senón o método: non será o
próximo congreso, como tamén
tiña anunciado. O xeito de no-
mealo pode mudar o candidato.

Houbo tempos en que Manuel
Fraga tiña sona de resolutivo e
até de impulsivo. Non son estas
as calidades que está a mostrar
na resolución dos conflitos inter-
nos. Os que o coñecen de perto
afirman que novas situacións re-
quiren “novos talantes”.

Segundo estas explicacións
non é que Fraga teña un trasacor-
do logo doutro, senón que tenta
deixar todo “atado e ben atado“,
frase que nos trae lembranzas.

O que semella evidente é que
a sucesión de Fraga non está nin
moito menos clara no PP. Segun-
do fontes consultadas pol’A No-
sa Terra, Fraga tería xa tomada a
decisión de non volver presen-
tarse e así llela tería comunicado
aos seus máis achegados.

Se deixa a posibilidade aber-
ta só é para impedir as loitas in-
ternas de desgaste. Fraga garda-
ría a última palabra por se non
hai acordo. A súa disposición a
seguir sería o xeito de obrigar a
un consenso interno. Até de ago-

ra, as apostas de Fraga só se que-
daron en intentos. As liortas e a
loita polo poder seguen, con
dous bandos cada vez máis ni-
dios: autóctonos e madrileños.

Fraga vai dando pasos e rea-
lizando acenos, pero nunca lle
chega a hora de decidirse nin de
deixar que o partido decida. Ne-
se proceso, múltiplas veces
anunciado, de tutelar o recam-
bio, existen dous sinais que se-
mellan para moitos certeiros. Os
nomeamentos de Xosé Manuel
Barreiro e Alberto Rodríguez

Feixoo como encargados dos
dous principais relatorios no pró-
ximo congreso.

Serán tamén eles os dous no-
meados vicepresidentes? Fraga
anunciou para setembro o no-
meamento de dúas vicepresi-
dencias, pero non quixo concre-
tar nomes. Aínda así, todos dan
por seguro que o conselleiro de
Ordenación do Territorio e o de
Ambiente serán os que ocupen
os máximos cargos no goberno
autónomo logo de Fraga. Un lo-
go que serve para o organigra-

ma actual, pero que tamén pode
valer para cando Fraga se retire,
se é que o fai. 

Adiar a remodelación

O que non semella tan certo é
que Fraga non adíe de novo o no-
meamento desas vicepresiden-
cias tan agardadas, mesmo inter-
namente, pois cada vez son máis,
no mesmo goberno autónomo,
os que critican o desbaraxuste do
actual Executivo. Levan tempo
empurrándoo a unha remodela-
ción á que Fraga se resiste para
non remover as augas.

Tamén afirma Fraga que o
cargo de vicepresidente non ten
por que levar aparellado o de
“sucesor”, pero poucos do PP
defenden que Fraga pon perante
o partido os nomes desas dúas
persoas como referentes.

O problema é que ningún dos
dous, nin Barreiro nin Feixoo
contan hoxe por hoxe co desexá-
bel consenso interno. Fraga que-
re que se vaian decantando os
posicionamentos, pero moitos no
partido reclámanlle os xestos ne-
cesarios para posicionarse final-
mente. Outros están dispostos
mesmo a dar a batalla contra as
teses do “Patrón”. Tal é o caso da
agrupación de Ourense.

Segundo algúns alcaldes do
PP consultados, ao día de hoxe só
un pacto de Cuíña con Barreiro
podería garantir unha maioría fol-

gada no partido. Uns din que xa
existe e outros afirman que non.
Sexa como for, coinciden en que
Mariano Raxoi prefire a Feixoo.

E Fraga?  Fraga decide agardar.
Para o sector autóctono non é

bo sinal que o acordo de que sería
o congreso quen elixise o candida-
to do PP á Xunta, demandado por
eles e aceptado por Fraga, fose
agora revogado en base a que, pri-
meiro, hai que elixir a dirección do
partido e logo o candidato.

Vai ser un candidato tutela-
do? Que poderes se quere reser-
var Fraga? Os nosos interlocuto-
res non se poñen de acordo. On-
de hai máis coincidencia é en
que Fraga pretende que Raxoi, a
quen lle deu o seu apoio fronte a
Aznar, resolva ao xeito o seu li-
derado en Madrid. E logo Fraga
decidirá segundo a correlacción
interna de forzas.

Pero primeiro abrirase un
proceso congresual que semella
vai ser diferente a todos os ante-
riores. Pilotado polo ex conse-
lleiro Xoán Caamaño, terán que
elixir os 1.400 compromisarios:
á Coruña correspóndenlle 428, a
Lugo 184, a Ourense 323 e 461 a
Pontevedra.

Deles vai depender finalmen-
te a composición da nova direc-
ción que deberá elixir o seu can-
didato á Xunta. E se non hai
acordo maioritario? Pois repite
Fraga. Hai quen cre que esa é a
desculpa que está a agardar.♦
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A. EIRÉ
A mensaxe que o PSdeG-PSOE
quere trasmitirlle á sociedade ga-
lega entre o 16 e o 18 de xullo é o
de “estamos preparados para go-
bernar Galicia”. Pero admitindo
que non poderán realizalo en soli-
tario, nin no relatorio nen nas dis-
tintas emendas se analiza o nece-
sario pacto cos nacionalistas.

A dirección dos socialistas
galegos deseñou o congreso que
van celebrar esta fin de semana
en Compostela coma unha plata-
forma electoral de Emilio Pérez
Touriño cara ás vindeiras elec-
cións autonómicas.

Ao berro de “agora ou nunca”
tentarán pechar fileiras ao carón
do seu candidato á Xunta e único
aspirante á secretaría xeral, e só
discutirán o xeito de nomealo. Se-
mellan descartadas unhas prima-
rias con máis candidatos, así que
Touriño pode ser aclamado como
candidato, ou nomealo o Comité
Nacional, porque, como apro-
baron no último congreso estatal,
as primarias non se teñen que ce-
lebrar cando non faga falla.

Baixo a idea de presentar “un
líder consolidado e un partido
cohesionado”, non está previsto
nos relatorios nin nas emendas
que se entren a debater sobre o
pacto co BNG cara á Xunta e
tampouco as experiencias, tan
dispares, nos concellos.

É neste punto onde as diferen-

zas son maiores no PSdeG-PSOE.
Mentres Francisco Vázquez rexei-
ta publicamente acordos cos na-
cionalistas, Touriño aposta “por
un goberno progresista na Galiza
tendo en conta o nacionalismo de-
mocrático”. Tamén Antón Louro,
ex secretario de organización, e
coordinador dos parlamentarios
socialistas galegos no Congreso, é
do mesmo parecer. Un e outro así
o teñen expresado publicamente
nos últimos días.

A clave no informe de xestión

O debate podería darse cando se
discuta o informe de xestión
presentado por Pérez Touriño.

Deberá de entrar, loxicamente,
nos pactos cos nacionalistas e
facer referencia explícita tanto
ao caso de Vigo como ao da De-
putación da Coruña. Para a ac-
tual dirección socialista serían a
cara e a cruz da súa colabora-
ción co BNG.

Touriño podería defender
aquí o seu xeito de relacionarse
co BNG. Na dirección socialista
afirman apostar porque se visua-
lice a posibilidade de alternativa
PSOE-BNG para Galiza. Afir-
man mostrarse preocupados pola
actual situación dos nacionalistas
e pensan que “de pouco nos vale
subir moitos deputados se perde-
mos a Xunta e deixamos que se

asente o sucesor de Fraga”. Malia
ás últimas declaracións realiza-
das negando a posibilidade dun-
ha moción de censura e Vigo, na
executiva socialista consideran
que recompoñer o pacto sería
moi útil para facer críbel a alter-
nativa ao PP. O problema agora é
Ventura Pérez Mariño, que non
quere marchar do concello.

Vázquez non se vai opoñer
aos acordos cos nacionalistas?

Desde o PSOE consideran
que a política de pactos cos na-
cionalsitas non só é defendida po-
la actual dirección galega, senón
que está avalada por José Luis
Rodríguez Zapatero e Xosé Blan-
co. Ademais, afirman, “Vázquez
é tan pragmático que unha cousa
e a súa pose electoral para A Co-
ruña e outra a política, como xa
demostrou cando os acordos co
BNG na Deputación. Ademais,
para el é moi distinto que o presi-
dente fose Beiras ca Touriño”. 

Pero as diferenzas sobre os
pactos foron o elemento principal
do fracaso do goberno tripartito,
boicoteado polo propio PSOE,
sector vazquista. “A diferenza é
que daquela tiña tamén a negativa
de Madrid e agora contamos co
seu total apoio”, afirman na direc-
ción socialista. Aínda así, analis-
tas próximos ao PSOE como An-
xo Guerreiro, pregúntanse se Za-
patero está ou non interesado en
que Touriño goberne na Galiza.

Na súa dúbida refírese aos feitos
do presidente do goberno español
e o apoio que lle estaría a dar su-
postamente a Fraga.

O sector vazquista tampouco
semella disposto a dar a batalla
ideolóxica en definicións coas
que, evidentemente, non está de
acordo. O relatorio oficial aposta
polo “federalismo, a socialde-
mocracia e o galeguismo” como
xeito de apresentarse ante a so-
ciedade como unha “alternativa
diferenciada”.

A agrupación socialista coru-
ñesa decidiu emendar unicamen-
te o denominado “proxecto so-
ciademócrata” que eles preten-
den que se denomine “proxecto
socialista”. Eis a súa principal
aportación, que ten poucas posi-
bilidades de saír adiante.

Por outra parte, nos últimos dí-
as Touriño logrou acadar acordos
coas principais agrupacións socia-
listas, incluído Miguel Barros en
Vigo e Vázquez na Coruña. Os
partidarios do alcalde coruñés vol-
verán ter presenza na Executiva
logo de que nos tres últimos con-
gresos se enfrontasen a Touriño.

Aínda así, a teima de Touriño
é acadar o maior apoio posíbel
para a dirección socialista, sabe-
dores que calquera problema ao
confeccionar as listas pode facer
que ese apoio descenda do 80
por cento como pasou no último
congreso.♦

Touriño aposta por gobernar cos nacionalistas

O congreso do PSdeG non debaterá os pactos co Bloque

O presidente anuncia que en setembro nomeará dous vicepresidentes

O sucesor de Fraga non o elixirá o congreso do PP

Manuel Fraga.                                                                             PACO VILABARROS

Emilio Pérez Touriño. PACO VILABARROS



H.V.
O vindeiro 19 de xullo, unha mo-
ción de censura encabezada polo
PP e apoiada polos independen-
tes –liderados por unha ex socia-
lista– quitaralle a alcaldía de
Bueu ao BNG para darlla á po-
pular Helena Estévez, número
dúas da lista do seu partido.

O BNG quedara só no goberno a
principios de xuño cando os dous
concelleiros de Independentes de
Bueu decidiran abandonar os
seus cargos, tras varios meses de
tensión. Aínda así, o PP non dera
o paso de presentar unha moción
de censura porque precisaba o
apoio dos dous edís independen-
tes e entre eles estaba Aurora
Cerviño, ex concelleira socialista
que levara ao xulgado ao último
alcalde do PP e a tres concellei-
ros máis. Finalmente, tras com-
probar que o rexedor do BNG,
Félix Juncal, non presentaba un-
ha moción de confianza que os
independentes reclamaban, os
populares decidiron dar o paso.

O urbanismo e a posíbel con-
solidación política do BNG no go-
berno municipal –no que aínda lle
quedaba o apoio do PSOE desde
fóra do executivo– motivaron esta
moción. Nestes momentos estase
nunha etapa de elaboración do

Plan Xeral e os concelleiros do PP
representan a determinados intere-
ses urbanísticos, polo que prefiren
controlar o resultado final deste
documento. Ademais, co BNG
aprobáranse dúas unidades de ac-
tuación urbanística que van cam-

biar substantivamente as condi-
cións económicas e sociais da vila
e isto podería significar a consoli-
dación dos nacionalistas no poder.

A corporación municipal com-
ponse de sete concelleiros do PP,
seis do BNG, dous do PSOE e

dous de Independentes de Bueu,
polo que a suma dos edís do PP e
de IdeB constitúe a maioría abso-
luta. De momento, o PP xa que-
dou sen o seu cabeza de lista, San-
tiago Barros, que abandonou o
concello inmediatamente despois
das eleccións municipais. IdeB ta-
mén podería quedar sen o seu nú-
mero un e portavoz, Belarmino
Barreiro, quen desde xuño perdeu
a dedicación exclusiva e quen pre-
cisa volver ao seu cargo de arqui-
veiro municipal para recuperar o
soldo –xa que IdeB non se integra
de momento no goberno. Os so-
cialistas non variaron a súa com-
posición, como tampouco o fixe-
ron os nacionalistas, que agora pa-
sarán a ser a principal forza da
oposición.

Aínda que a traxectoria polí-
tica da principal figura de IdeB,
Aurora Cerviño, é moi errática,
non se agarda un goberno inestá-
bel porque tanto o PP como IdeB
precisan superar as súas diferen-
zas para presentarse sen convul-
sións ás vindeiras municipais.♦
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GGAALLIIZZAA
AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA

CAMISETAS Á VENDA CHAMANDO AO 986 433 830

Sector naval
CARLOS AYMERICH

Omartes, 13 de xullo, en Ferrol xuntámonos máis
de catro mil persoas para reclamar o dereito a vi-
vir e a traballar na terra. Para reclamar, vinte anos

despois da primeira reconversión naval, futuro para os
estaleiros da ría ferrolá e para o conxunto da comarca.
Manifestámonos os nacionalistas: os do BNG, os da CIG,
os de Nós-UP. Xunto con outras moitas persoas. Ficaron
na casa UGT, CC OO, o PSOE e EU-IU. Xunto co PP. É
dicir, na casa ficou o españolismo. 

Poucas veces na historia recente de Galiza se ten fei-
to tan nítida e visíbel cal é a contradición principal no no-
so país. Como, á hora da verdade, uns e outros, sexan
“progresistas” ou de dereitas, coinciden no fundamental:
Galiza, o mesmo que hai vinte anos, debe sacrificarse. Os
traballadores galegos non se poden autoorganizar, non
poden actuar á marxe das estratexias marcadas polas bu-
rocracias sindicais españolas, non poden tomar a iniciati-
va na defensa dos seus postos de traballo e do seu país.

Tanto ten que en Sestao ou en Sevilla os mesmos que
tentaron desmobilizar a cidadanía ferrolá estean protagoni-
zando a protesta. Tampouco semella interesar que a convo-

catoria contase con razóns contundentes: que Izar-Fene se-
xa o único estaleiro europeo que ten prohibido construír bu-
ques, que nun momento de incremento da demanda este es-
taleiro leve máis dun ano parado, que nin un peso das axu-
das concedidas polo goberno español ao grupo Izar benefi-
ciase aos estaleiros ferroláns... Non. Segundo estes conspi-
cuos representantes do españolismo sindical, é o momento
de negociar, non o de mobilizarse. Porque Ferrol non é Se-
villa. Porque ao fin, máis outra volta, Ferrol volverá ser o
sacrificado. Diso trata a súa ne-
gociación. 

Porque, xa se sabe, eles
son –ao menos así se definen
cando atacan o nacionalismo–
internacionalistas. E a un in-
ternacionalista tanto lle ten
onde se produzan os recortes
e a perda de postos de traba-
llo. Aí, por certo, estamos to-
dos de acordo. O problema é
que aos internacionalistas es-
pañois semella non lles doer
que a reconversión sempre
nos afecte a nós. Ao naval, ao
agro ou á pesca galega. Dito doutro xeito, o seu é un fal-
so internacionalismo, un internacionalismo de conve-
niencia. Ou peor ainda: unha mera escusa para negarlle a
este país o dereito a producir, a defenderse, a existir. Un
internacionalismo que nos nega, en especial á xente máis
nova, o dereito a un posto de traballo digno na nosa terra.

Porque o verdadeiro internacionalismo parte, pre-
cisamente e como a palabra indica, de pór en común
nacionalismos diversos. É dicir, do recoñecemento
pleno aos diferentes pobos do dereito a existiren, pro-
duciren e se relacionaren en pé de igualdade cos de-
mais. E este verdadeiro internacionalismo non pode
xustificar a explotación nin o sacrificio duns pobos
por outros. E así o entendemos as máis de catro mil
persoas que nos manifestamos en Ferrol. Entre elas,

valentemente e a título indi-
vidual, moitos militantes
desas organizacións políti-
cas e sindicais que aposta-
ron por ficar na casa.

Como hai vinte anos e co-
mo na mobilización cívica
polo Prestige, fomos de man
dada todos os homes e todas
as mulleres aos que nos inte-
resa este país. Por riba das di-
verxencias que poidan existir
entre o nacionalismo sindical
e o nacionalismo político.
Unidos porque sabemos que

só a nosa unión pode garantir un futuro para o naval ga-
lego e para Ferrolterra.

E, digo eu, se xa temos probas de que esta unión dá
resultados, porque non ensaiala para outros fins como,
é apenas un exemplo, garantir un goberno nacionalista
en Galiza?♦

‘Aos internacionalistas españois
semella non lles doer
que a reconversión

sempre nos afecte a nós.
Ao naval, ao agro ou

á pesca galega”

O BNG perderá o poder o 19 de xullo
Unha moción de censura daralle ao PP a alcaldía de Bueu

Os concelleiros do PP presentando a moción de censura no rexisto.



Vinte anos non é nada, di o tan-
go, pero corenta case fan medio
século. Toda unha época, non é?

Xa son anos, son. E, ademais,
anos polos que pasaron moitas
cousas.

A UPG naceu en 1964. Que
memoria ten daquel tempo?

Cada un pode ter a súa idea a
este respecto, pero todos os que es-
tabamos vencellados ao galeguis-
mo sentiámonos inquedos pola
falta que había de actividade polí-
tica. Había certa efervescencia a
nivel do Estado español (o chama-
do Contubernio de Munich, folgas
xerais na minaría asturiana, etc.),
pero en Galiza corríase o risco de
desparecermos. O movemento na-
cionalista non contaba para nada
na configuración que puidera estar
a piques de facerse no Estado. Ha-
bía un Consello da Xuventude, co-
piado do Consello de Galiza que
existía en América, pero foi abor-
tado pola corrente fiel a Ramón Pi-
ñeiro. O 7 de xaneiro de 1964 fra-
casou en Lugo a derradeira reu-
nión deste Consello, na que se pre-
sentou un manifesto titulado “A
unión do pobo galego”, elaborado
por Raimundo Patiño, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Xosé Antón Arxo-
na e máis eu. Pretendía ser unha
análise dos problemas de Galiza
vistos dende aquela época.

E, de aí, xorde a UPG.
A UPG nace formalmente o 25

de xullo de 1964 nunha xuntanza
que tivo lugar nun bar-restaurante
que había na Rocha, ao pé de San-
tiago. Primeiramente elaboramos
unha serie de puntos en Madrid

Ferrín, Mª Xosé Queizán, Patiño,
Arxona e eu mesmo. Logo eu non
puiden asistir á reunión da Rocha
pero contaron con todo o meu con-
sentemento. Na Rocha tamén esti-
veron Celso Emilio Ferreiro e Luís
Soto. O lugar do encontro buscá-
rao Luís González Blasco, un ami-
go ao que lle chamamos O Foz.

Como destes os primeiros
pasos?

Coido que ninguén dos que
estabamos naquilo consideraba
que todo ía ser coser e cantar. Sa-
biamos ben que ía ser un proceso
moi longo. Un amigo meu, mili-
tante do Partido Comunista da-
quela, cando falabamos disto, dí-
xome un día que tampouco se
trataba de estar sempre na oposi-
ción. A el parecíalle que o que
estabamos poñendo a andar era
para estar sempre na oposición.

E non foi así.

A UPG naceu para defender
os intereses do noso país e pola
defensa da soberanía nacional.
Polo tanto, os seus éxitos non se
poden medir unicamente polos
resultados electorais. Máis ca un
partido, somos unha fronte na
que se poden integrar todos os
que defenden determinados pun-
tos mínimos. Xa no principio non
descartabamos, por exemplo, que
se puidesen integrar na nosa or-
ganización persoas que pertencí-
an ao Partido Comunista.

Vostedes, en realidade, consti-
tuíron unha fronte que tamén era
comunista, entre outras cousas.

Iso foi máis tarde, en 1972, a
resultas das mobilizacións obrei-
ras de Ferrol e Vigo. Daquela de-
catámonos de que o marxismo
era un bo método de análise que
tamén servía para entender o que
estaba a pasar en Galiza.

Houbo algún trasvase dende
o Partido Comunista á UPG?

Non moito, pero si cualifica-
do. Luís Soto, por exemplo, que
axudou a fundar a UPG, militara
toda a vida no Partido Comunis-
ta. O grande artista Luís Seoane
tamén fora comunista e rematou
colaborando coa UPG. Quizais
podía poñer algún exemplo máis.

E pasaron os anos e viñeron
os cambios.

Houbo os que abandonaron o
proxecto. Como marxistas que so-
mos tivemos sempre unha inter-
pretación particular para os pro-
blemas do noso pobo. Xa o dixo
alguén, o marxismo tolera máis
unha traizón á súa propia doutrina
que unha traizón á realidade. Hou-
bo que acomodarse á realidade, e
a realidade é cambiante.

E que lles queda agora dese
comunismo?

Quédanos todo. A UPG nun-
ca buscou unha mudanza socia-
lista de Galiza. Non pensamos en
nacionalizar a banca, por exem-
plo, pero si en introducir meca-
nismos legais de control que im-
pidan que os intermediarios fi-
nanceiros actúen con total impu-
nidade contra os intereses pro-
pios da nosa terra. En Galiza, o
capital non é do país. Aquí non
se dá a contradición burguesía-
proletariado. A cuestión radicou
sempre en que o excedente eco-
nómico que producía Galiza co-
locábase fóra dela.

Vostedes, en gran medida,
foron os “maos” da película.

Os nacionalistas galegos sem-
pre xogamos fóra do sistema. Pe-
ro non nos pasa só aos galegos. O
nacionalismo vasco, e mesmo o
catalán, tamén. Sempre nos están
demonizando. Ás veces, en Cata-
lunya, satanizan máis a Con-
vergència i Unió que á propia Es-
querra Republicana. Entre nós,
cando había varias organizacións
nacionalistas (PNG, EG, etc), o
demonizado era o BNG. Ao in-
corporárense todas ao BNG, hai
que demonizar a alguén que está
dentro, e tócalle á UPG. Sempre é
o mesmo ataque contra o na-
cionalismo. O mao é que, neste
ataque, con demasiada frecuencia
caen os propios militantes do
BNG. Acostuman achacarnos
posturas que foron sempre com-
batidas dentro da propia UPG. O
independentismo, por exemplo.

Até que punto é grave ese
fenómeno?

Non ten moita importancia. O
que pasa é que os medios de co-
municación esaxeran o que pode
ser unha tensión nun momento de-
terminado sen ter en conta que as
tensións só se dan nos organismos
vivos. No Partido Carlista ou na
Fronte Popular Galega non hai
tensións. Hainas no PP, no PSOE,
no BNG, porque, cada un a súa
maneira, son realidades que están
vivas e polo tanto son cambiantes.

Vostede foi directivo do
Parlamento galego. Que expe-
riencia lle quedou?

Fun vicesecretario da Cámara
de 1993 a 1997, e vicepresidente
de 1997 a 2001. Agora sigo sendo
deputado. Non estou en nada des-
gustado coa experiencia que me to-
cou vivir. Pensaba, ao principio,
que ía ser máis conflitiva a miña
presenza na mesa do Parlamento.
Tanto con Vitorino Núñez na presi-
dencia, primeiro, como logo con
Xosé Mª García Leira, sempre pro-
curamos buscar o maior consenso
posíbel, e lográmolo moitas veces.

Que lembranzas lle quedan
dos seus anos de seminario en
Ourense?

Foron oito anos de seminario
nunha época na que a Igrexa Cató-
lica estaba demasiado perto do
franquismo. Os meus derradeiros
anos de seminarista transcorreron
xa cun bispo sobradamente coñeci-
do polo seu reaccionarismo, o fa-
moso Temiño, ou con reitores co-
mo Gil Atrio, por exemplo. Pero
tamén tiven profesores como o que
logo foi bispo de Mondoñedo, Ara-
úxo Iglesias, e ese era outro cantar.
De todas as maneiras, coido que
empecei a facerme nacionalista no
seminario. Alí recibíase a revista
Galicia que se publicaba en Bue-
nos Aires. Deixábana na sala de
profesores e eu collíaa para lela en-
teira. Había artigos de Ramón Pi-
ñeiro, de Otero Pedrayo, etc.♦
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Bautista Álvarez
‘Á UPG sempre nos atribúen posturas contra as que combatemos’

PERFECTO CONDE

O 25 de xullo cúmprense 40 anos da fundación da Unión do Pobo Galego (UPG), a formación política nacionalista
de esquerdas que liderou unha boa parte dos acontecementos máis importantes ocorridos desde o final do franquismo
até os nosos días. Bautista Álvarez (O Carballiño, 1933), presidente da “U”, ten a memoria viva de todo este tempo.

A.N.T.

En poucas palabras, que lle
parece Fraga?

Non pode renunciar ao pasa-
do da súa vida. Aínda que tivo
abonda vista para acomodarse
nunha cadeira que el mesmo foi
construíndo á súa medida. É o
derradeiro sobrevivente do fran-
quismo. Non esquezo o que dixo
en 1959: “Cuando en España
manda nuestro invicto Caudillo,
en Galicia non hai viudas de vi-
vos. Sólo las hay de muertos”.

E Zapatero?
“Zapatero a tus zapatos”,

agora que tivo a sorte de que
lle veu o 11 de marzo para ga-
ñar o 14. De todas as maneiras,
fronte a Aznar, calquera cousa.

Paco Vázquez?
Un home que non só non é

galego, senón que ademais é
inglés. Desertou ideoloxica-
mente da nosa terra, que debe-
ría ser tamén a súa.

Xosé Cuíña?
Falando comigo, tense defi-

nido como nacionalista. “Son tan
nacionalista coma ti”, díxome
unha vez. E respondinlle: “O que

pasa é que eu exerzo e ti non”.
Emilio Pérez Touriño?
Non sabería que dicir del.
Paco Rodríguez?
O día de mañá, Galiza teralle

moito que agradecer. Será moito
mellor valorado polas xeracións
futuras que polas presentes.

Xosé Manuel Beiras?
Un representante importan-

tísimo do nacionalismo galego
que debe figurar na historia do
noso país á mesma altura que
Castelao, Otero Pedrayo, Ale-
xandre Bóveda, etc.♦

‘Fraga non pode renunciar ao seu pasado’
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A Constitución
Europea divide
os partidos
O PP non é o único partido que
non ten moi claro o que votar
no futuro referendum que terá
que sancionar a Constititución
Europea. Mariano Raxoi anun-
cia un voto favorábel, pero José
María Aznar e o seu grupo dos
neocom, con Acebes, móstranse
contrarios á súa aprobación. No
último congreso de Coalición
Democrática de Catalunya, ta-
mén se evidenciaron diferenzas.
E os seus socios de Unió adver-
tiron que eles si votarían a fa-
vor. No BNG aínda non se defi-
niron. Pero tamén existen dife-
renzas. Sábese que Camilo No-
gueira e Xosé Manuel Beiras
estarían a prol de votar a favor.
Non así outros dirixentes como
Xosé Díaz ou Bautista Álvarez.
Esta é unha das principais dis-
cusións ideolóxicas hoxe dentro
da dirección do BNG.♦

Os defuntos
resucitan no PSOE
É o que ten un partido con tantos
anos de historia coma o PSOE.
Ten defuntos e tamén pantasma
que aparecen ciclicamente. Vigo
semella ser unha cidade encanta-
da para estes fenómenos para-
normais-partidarios. Xesús
Bahillo volveu aparecer para
desputarlle a Miguel Barros a
portavocía no congreso. Procura
acomodo para a súa iminente
marcha do Club Financeiro? O
problema non é que perdese por
30-8 votos, senón que os seus
apoios pedían o apoio para “gru-
po municipal” contra Barros.
Dáse a circunstancia de que Mi-
guel Barros forma parte dese
“grupo municipal”, e que Pérez

Mariño e outros tres concelleiros
non son do PSOE. Cousas da po-
lítica socialista. Algúns pregún-
tanse porque non deixarían di-
mitir a Mariño aos tres días de
tomar posesión como alcalde tal
e como propuxo.♦

Fem país
Esta á unha das ideas que move
o novo FC Barcelona. Por iso
comeza a súa tempada non en
Holanda, senón en terras am-
purdanesas. E non só se concen-
tra en Perelada, senón que reali-
zará os primeiros partidos con-
tra os equipos locais. Ao mes-
mo tempo celebra reunións coa
maioría das directivas de equi-
pos cataláns. Pero o seu panca-
talanismo non queda aí. Cunha
directiva nacionalista, tamén re-
aliza actos sociais que non te-
ñen nada que ver co fútbol. Así,
os xogadores participan nunha
homenaxe a Joan Fuster, forza-
dor da expresión e concepto

Països Cataláns, ou a Salvador
Dalí. Pero tamén é a primeira
institución que apoia a campaña
de recadar un euro mensual en-
tre os seus socios para promo-
cionar o catalán máis alá do
Principat. Voltan aqueles tem-
pos nos que o Barcelona apoia-
ba economicamente a Crida.
Volve ser mes que un club, aín-

da que os partidos de fútbol non
sexan os políticos.♦

Petrovigo e o PSOE
A empresa Petrovigo, conse-
guiu que a Autoridade Portuaria
lle concedese unha concesión
até o 2024 para situar uns depó-

sitos de combustíbel no peirao
dos trasatlánticos. Impedirá así
que este espazo sexa de domi-
nio público como estaba dese-
ñado. A concesión levantou en-
frontamentos no PP. No PSOE,
divisións. No BNG afirman que
estes movementos aclaran moi-
tas cousas, entre elas porque al-
gúns dos accionistas de Petrovi-
go teñen tanto interese en que
Pérez Mariño permaneza como
o referente socialista no conce-
llo. Eles foron os seus máximos
valedores. Derrotados en Bou-
zas nos tempos de Roldán, ata-
can agora no centro da cidade.♦

A Diada, outra
celebración
Que vai celebrar a Xunta o 25
de xullo Día de Galiza? Suma-
rase pola mañá ao coro monár-
quico-españolista da ofrenda
real a un Santiago que repre-
senta unha idea moi concreta
do Estado español: unitario,
católico e dogmático. Pola tar-
de entregará as Medallas Gali-
cia, que, coma todos os anos,
tentarán premiar moita xente
con méritos e, a outra moito, a
quen a sociedade non olla co-
mo representativa. Mágoa que
algún non rexeite as medallas
como ocorre na Gran Bretaña
cos nomeamentos.

A celebración é moi diferen-
te á Diada catalana. Pasqual
Maragall, que non é nacionalis-
ta, non só non modifica a ofren-
da floral ao monumento de Ra-
fael Casanova, senón que intru-
duce un novo acto na celebra-
ción da Diada nacional: unha
parada dos Mossos, con forma-
ción de gala, no parque da Ciu-
tadella, aos que o President pa-
sará revista. Pero Maragall o
que pretendía realizar era un
desfile. Sons una nació. E nós
que somos segundo a Xunta?♦

Croques AFONSO EIRÉ

Dende finais de maio está aberta
á circulación a praza de España.
Un punto que foi noutrora o acce-
so á cidade por antonomasia e
agora está reconvertido nunha ex-
planada sen xeito de grava e her-
ba. Mentres o goberno municipal
analiza o futuro do recinto, aso-
ciacións de veciños e comercian-
tes estudan realizar unha consulta
popular sobre o futuro da zona.

Falta pouco para as festas e
xa se anunciou que a praza de
España, ou o que queda dela,
acollerá un dos concertos do pro-
grama. Iso e pouco máis é o que
se sabe actualmente do futuro
deste espazo que en teoría ía ga-
ñarse para a cidadanía e na prác-
tica se perdeu para a cidade.

Actualmente, despois de que
se reabrise ao tráfico, a praza de
España é unha sorte de burato
negro na entrada de Ferrol. Son
moitos os condutores que, habi-
tuados a rotas alternativas du-
rante os últimos dous anos, des-
botan a opción de acceder á ci-
dade por ela. Un acceso com-
plexo con pendentes pronuncia-
das –a proba de aspirantes a sa-
car o carné de conducir– e unha
saída proclive ao colapso circu-
latorio son factores determi-
nantes nesta escolla.

Os veciños non só atopan ei-
vas no subsolo do recinto. Son
moitos os que se preguntan que
pasará coa súa superficie, aínda
sen urbanizar, na que o cimento

se ten erixido como principal
protagonista. Como quedará a
zona? A Federación de Aso-
ciacións de Veciños Roi Xordo
e o Centro Comercial Aberto da
Magdalena pretenden que os ci-
dadáns podan opinar ao respec-
to. Para promover esta consulta
precisan o apoio do 10 por cen-
to dos votantes censados no mu-
nicipio, obxectivo que persegui-
rán nos vindeiros días.

Diversos locais sociais e es-
tabelecementos comerciais da ci-
dade serán proximamente os es-
cenarios da recollida de sinatu-
ras. Que estean atentos os que
queran opinar, cando menos, so-
bre o que ocorrerá cun dos prin-
cipais accesos da cidade.♦

Unha praza á carta
MARTINA F. BAÑOBRE

A reforma da praza de España non convence a ninguén. Nin para os con-
dutores nin para os peóns pasar por esta zona é unha opción recomendábel.

Ferrol

E ASÍ FOI COMO O DEUS XUDEO
CONDEOU ÁS NAIS PALESTINIANAS

A NON TER NENOS E PARIR
SO HOMES.

MAIS ESE SERÍA O COMEZO
DA SÚA FIN...

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

O Barcelona concentrouse no Ampurdán para facer a pretemporada, nun intento de se vincular con Catalunya.

Jordi Pujol e Artur Mas no congreso de CDC.



A. EIRÉ
O BNG dá por rematado o pe-
riodo de provisionalidade logo
da última Asemblea Nacional e
presenta publicamente o novo
Comité de Dirección nunha
mensaxe que pretenden sexa cla-
ra para os electores, pero tamén
para a organización: Anxo
Quintana como máximo referen-
te tanto orgánico coma social.

Unha nova xeración de dirixen-
tes do BNG aparece ante a socie-
dade, comandada polo seu vocei-
ro nacional, Anxo Quintana, para
que se visualice o cambio na
fronte nacionalista. É a xeración
que se denomina “dos Comités
Abertos de Facultade (CAF)”.

O Comité de Dirección forma-
do por sete membros e dirixido por
Anxo Quintana, non é certamente
algo novo nin no organismo nin
nas persoas. Estaba contemplado
nos estatutos logo da XIª Asemblea
Nacional. Pero a nova dirección
estivo fortemente condicionada
por dúas campañas electorais con-
secutivas que os levou a unha aten-
ción preferente a outras tarefas.

Así, o Comité de Dirección
composto por Anxo Quintana,
Francisco Jorquera, Ánxela Bu-
gallo, Bieito Lobeira, Santiago
Domínguez, Xosé Carlos Bas-
cuas, Cecilia Pérez e Xosé Lois
Barcia xa viña funcionando como
tal cos mesmos dirixentes, aínda
que con reunións esporádicas.

Cal é logo a novidade desta
presentación pública realizada por
Anxo Quintana? O propio feito en
sí de presentarse ante a sociedade
xa é significativo. No BNG non
só apostan porque se visualice esa
renovación, senón de mostrarlle

claramente á sociedade cales son
os referentes elixidos pola súa for-
mación para dirixila. Referentes
que até o de agora estaban opacos
cara aos electores, pero tamén con
pouca proxección interna.

Ao mesmo tempo, Anxo Quin-
tana lanza a mensaxe de que el
non só é o candidato nacionalista á
Xunta, senón tamén a persoa elixi-
da para dirixir o traballo interno do
BNG e o máximo responsábel de
facerlles chegar a mensaxe políti-
ca a todos os galegos.

Apurar os cambios

As últimas derrotas electorais e a
filtración á prensa de diferenzas
internas que poñerían en dúbida
o papel de Anxo Quintana tanto
orgánico como público, precipi-
taría as decisións de que se vi-
sualizasen canto antes os cam-
bios dentro do BNG.

Quedaría deste xeito cortado
o intento dun grupo, que xa non
apoiou a actual Executiva, de
volver situar a Xosé Manuel Bei-

ras á fronte do BNG.
Aparecendo Quintana publica-

mente cos referentes orgánicos
máximos do BNG, sen Beiras nin
Francisco Rodríguez, en certo xei-
to tamén se sacode publicamente
esa pretendida tutelaxe manexada
por algúns para atacar publica-
mente o seu liderado. Esa, como
dixo Quintana, “é precisamente a
estratexia do PP”, secundada con
bastante éxito pola maioría dos
medios de comunicación.

Aínda así, no BNG afirman ser
conscientes de que “o carácter re-
ferencial non está claramente de-
terminado aos postos orgánicos”.
Por iso consideran tamén que “non
se trata de prescindir de Beiras ou
de Rodríguez, que seguen a ser
membros da Executiva e conser-
vando importantes funcións, tanto
internas como públicas, un como
voceiro no Parlamento galego e
outro nas Cortes españolas”.

Mais o feito de que a Execu-
tiva do BNG nomee dous porta-
voces adxuntos a Quintana, Bu-
gallo e o coordinador da Execu-

tiva, Francisco Jorquera, convér-
tese tamén nun aceno para re-
marcar esas primacías orgánicas.
Eles serán a voz do BNG cando
non o sexa Quintana.

O reto agora que se pon a di-
rección do BNG é consolidar ese
equipo de traballo, tanto no pla-
no operativo do día a día coma
no político. Converter o traballo
orgánico en referente, tanto pe-
rante a militancia como perante a
sociedade, saben que é cuestión
de tempo, pero tamén de facer
que muden hábitos e inercias.

Os anunciados esta semana
non serán os últimos cambios
que se producirán na dirección
do BNG. A Executiva facultou a
Quintana para realizar aqueles
que crea oportunos, conferíndo-
lle un poder que antes nunha os-
tentara o seu antecesor. Quintana
afirma que os acometerá “con
ritmo tanquilo”. Como os cam-
bios teñen que ser refrendados
polo Consello Nacional, non se
prevee que até setembro se pro-
duzan máis novidades internas.♦
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se presente
XESÚS VEIGA

Fraga vén de proclamar
que non está
especializado nos

congresos “á búlgara”. Para
tranquilizar os que aínda
agardamos pola
rexeneración das formas e
dos contidos do sistema de-
mocrático xurdido dispois
de 1975, debería clarexar se
a sua especialidade é o
modelo italiano –na versión
mussoliniana ou na versión
berlusconiana– ou se
mantén a súa acreditada
práctica na opción dixital.
Neste último caso, tamén
deberiamos saber se o seu
dedo incorrupto decidirá
que el é o mellor sucesor del
mesmo ou voará sobre as
cabezas dos desacougados
candidatos preseleccionados
antes de pronunciar a
sentenza definitiva.

Fraga é un especialista
na ocupación do poder. Foi
un aznarista moderado
cando tocaban as
trompetas dunha España
imperial que, polo demais,
el xa coñecera en estado
puro. Agora distánciase cri-
ticamente co ex-presidente
e convida a Zapatero a un
singular menage: a cambio
do apoio aos limitados reto-
ques constitucionais previs-
tos dende a Moncloa –e a
conseguinte neutralización
dun Raxoi que necesita
cortocircuitar as manobras
do compañeiro de Bush nos
Azores– espera recibir o
tratamento necesario que
lle permita aparecer como
o xestor principal do mano-
seado Plano Galiza.

O PSOE está xogando
con lume. No canto de ente-
rrar a cerimonia
nominalista montada arre-
dor do devandito plano e
abordar, dende o goberno
central, un programa conti-
nuado de actuacións que
permitiran compensar a
debeda histórica do Estado
co noso país, pretende
substituír os ilusionistas
anteriores e obter os
eventuais réditos electorais
dos usufrutuarios dos
ministerios.

Quen sairá queimado
deste xogo? As últimas con-
sultas electorais –e singular-
mente a do 14 de Marzo–
demostraron que a
mobilización dos segmentos
abstencionistas do electora-
do é mais doada cando se
trata de mudar uns políticos
embriagados de mentiras,
incompetencia e autoritaris-
mo. Se Fraga –paradigma
de semellante pedagoxía tan
pouco democrática– decide
perpetuarse como candida-
to, BNG e PSOE teñen a
oportunidade de viaxar ao
País de Nunca Mais e
atopar as enerxías cívicas
necesarias para xubilalo. Ao
mellor, este é o revulsivo
que precisamos para buscar
a nosa propia Ítaca.♦♦

A aplicación práctica da chamada
lei de mellora da administración
local, segue a provocar o “cule-
brón” político do verán, ou mes-
mo do ano, na cidade da Coruña.
O sistema de participación cidadá
previsto nela desatou unha impor-
tante confrontación no seo da cor-
poración e tamén en amplos sec-
tores da vida coruñesa que se in-
tensifica a medida que nos ache-
gamos á data do 16 de xullo no
que remata o prazo de apresenta-
ción de alegacións ao texto elabo-
rado polo equipo de goberno do
Concello, apoiado polo PP que,
con présas e certa dose de furti-
vismo, amañou un consenso coa
maioría socialista durante un re-
ceso realizado no último pleno do
pasado día 7. Pleno que rematou a
medio do caótico desaloxo das
dependencias municipais do pú-
blico asistente ante a sua manifes-
ta oposición á proposta oficial.
Coa presenza de varios afiliados
da CIG, detidos e identificados
pola policia local, o escándalo re-
matou co traslado da corporación
dende o salón de plenos ao cha-
mado “dourado” que era onde en
tempos se lle ofrecían as ceas de
gala ao xeneral Franco.

O grupo do BNG está a levar
a cabo unha intensa campaña de
concienciación da cidadanía coa
apresentación de alegacións, di-
fusión do seu proxecto de regu-
lamento e a información sobre
diversos aspectos e recursos da
propia lei. Así se explica que o
goberno municipal reduce ao mí-
nimo esixíbel a aplicación da lei,
crítica que se engade a que sexa
exclusivamente o alcalde o que
designe directamente a todos os
representantes veciñais e sociais,
e de que se creen, soamente,

dous distritos en toda a cidade e
que, en resumo, as canles de par-
ticipación sexan absolutamente
inoperantes, xa que a súa depen-
dencia orgánica, de quen os no-
meou dixitalmente, anula cal-
quera posibilidade de xestión
crítica. Propón, en troques, a
elección dos representantes po-
las mesmas entidades, a habilita-
ción de máis distritos representa-
tivos dos distintos barrios da ci-
dade e, sobre todo, a posibilida-
de real de intervir nos órganos de
participación ás persoas ou entes

corporativos que o desexen.
Esta é hoxendía a situación.

Co apoio do PP, consciente “telo-
neiro” da trangallada, a beira ofi-
cial conta con 21 concelleiros e a
única oposición, o grupo do Blo-
que, con 6. O resultado final está
claro cal vai ser. Pero non se trata
dunha simple operación arítmeti-
ca. Hai en todo este embrullo al-
go moito máis profundo e decisi-
vo de cara ao futuro: a aplicación
da lei deixará claro o nivel de
vontade democrática que aniña
no poder; pois non se trata doutra
cousa que esta: o valor que acada
o compoñente ético na praxe po-
lítica da res publica local. Bastan-
te mais trascendente do que se
deixa translucir dende os medios
de comunicación fieis ao réxime.

Sexa cal sexa o resultado fi-
nal, as posicións están perfecta-
mente definidas: autocracia,
mais ou menos ilustrada, ou ta-
lante de compromiso concreto
fronte ás demandas cidadás. To-
do o demais é a mesma canción
de sempre: órganos de partici-
pación que non sexan mais que
coros de “palmeros” da actua-
ción municipal e que non serven
para nada.♦

Regulamento de
participación cidadá

(2ª parte)

MANUEL LUGRÍS

O Concello aproba, co apoio do PP, un sistema de
relación entre institucións e cidadáns que non con-
vence a case ninguén nos movementos asociativos.

A Coruña

Quintana preséntase como máximo referente orgánico e social

Unha nova xeración política
ponse á fronte do BNG

Bieito Lobeira, Xosé Luís Barcia, Cecilia P. Orxe, Santiago D. Olveira, Xoán C. Bascuas, Ánxela Bugallo, Anxo Quintana e F. Jorquera.
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X.C.
A Dirección Xeral de Patrimonio
autoriza a retirada dunha cruz
franquista na fachada da igrexa
de Santa Eulalia en Vilagarcía, o
que abre unha vía de reivindi-
cación para outros moitos tem-
plos do país. Mentres, dous con-
cellos gobernados polo PSdG-
PSOE, Baiona e Guitiriz prepa-
ran cambios nos rueiros para
eliminar vestixios da ditadura.

O Concello de Vilagarcía ven de
conseguir un pronunciamento da
Dirección Xeral de Patrimonio
que abre paso á retirada de moi-
tas igrexas galegas de simboloxía
franquista. Hai xa máis de un ano
a corporación lograra que o Arce-
bispado de Santiago accedese a
retirar a cruz instalada na igrexa
de Santa Eulalia en Vilagarcía,
coas inscripción “José Antonio
Primo de Rivera”, unha enorme
cruz e dúas laudas con nomes de
“caídos”, no bando franquista.

A resposta do Arcebispado
quedaba condicionada a unha de-
cisión da Dirección Xeral de Pa-
trimonio Cultural da Xunta, toda
vez que o templo está incluído no
Inventario provincial de monu-
mentos. O proceso burocrático
demorou un ano e o concello
anuncia que se poñerá en contac-
to co párroco para estudar como
se realizan os traballos de retirada
e no seu caso reubicación no ce-
miterio, no caso de que sexa posí-
bel retiralas sen dano. As obras
realizaríanse pasado o verán.

Son numerosos os templos de
todo o país que son susceptíbeis
de actuacións semellantes. Cando
hai poucos anos se acometeu a
limpeza de moitas fachadas de
igrexas con subvención da Xunta,
non se esixiu a retirada desta sim-
boloxía, que inclúe cruces, nomes
e ás veces consignas falanxistas.
En casos como o dun templo cén-
trico en Vigo, Santiago O Maior,
lonxe de facelo mesmo se apro-
veitou para restaurar moitos dos
nomes deteriorados e renovar o
su perdido brilo dourado.

O congreso do PSOE e
o rueiro franquista

O recente 36º congreso do PSOE
adoptou unha resolución que com-
prometía a que os concellos onde
gobernasen os socialistas se instase
á retirada de nomes franquistas. En
Galiza aínda hoxe, case trinta anos
despois da morte do ditador, per-
manecen máis de dúas dúcias de
concellos que conservan o nome
de Franco nas placas de moitas das
rúas principais, algunha mesmo se-
de da Casa Consistorial. A maiores
do nome do propio ditador seguen
presentes os de moitos recoñecidos
xenerais golpistas e falanxistas
destacados, como é o caso sobran-
ceiro de Juan Canalejo, que dá no-
me na Coruña a un principais cen-
tros hospitalarios do país.

Precisamente A Coruña foi no-
ticia após o congreso porque o al-
calde da cidade e presidente da Fe-

deración Española de Municipios
e Provinciais, Francisco Vázquez,
rexeitou unha moción do BNG
que o conminaba a cumprir a reso-
lución socialista para retirar os no-
mes que aínda permanecen no
rueiro coruñés, como Avenida Pri-
mo de Rivera, Praza del General
Millán Astray, Avenida Calvo So-
telo, Calle de la División Azul ou
Calle General Mola, entre outras.
Moitas outras foron trocadas no

seu día baixo os mandatos de al-
caldes como Domingos Merino ou
Xoaquín López Menéndez. Na súa
defensa Francisco Vázquez di que
non é “partidario de enfrontamen-
tos” e gabouse  de que no seu
mandato erguéronse importantes
monumentos ás vítimas republica-
nas, ao alcalde fusilado Suárez Fe-
rrín ou a Pablo Iglesias.

En contraste dous concellos
que desde hai agora un ano teñen
alcalde do PSOE, Guitiriz e
Baiona, están tra-
mitando nestes
días a troca do
rueiro para elimi-
nar nomes fran-
quistas. En Guiti-
riz está en perio-
do de exposición
pública, logo de
elaborar un dita-
me unha comi-
sión formada por
concelleiros de
todos os partidos
e diferentes cida-
dáns, entre eles o
carteiro. En Baio-
na será nun pleno
deste mes onde se inicia o proce-
so de mudanza.

Desde 2002 foron varias as
actuacións relevantes encamiña-
das a rematar coa simboloxía
franquista. Quizais a máis desta-
cada é a de xullo dese mesmo
ano, na que foi retirada a estatua

ecuestre de Franco no Ferrol.
Posteriormente foi moi destacada
a aliminación do busto de Franco
no concello de Ponteareas. En
2003 Sada, outro dos concellos
cun alcalde como Ramón Rodrí-
guez Ares, sedicentemente reivin-
dicador de Franco, veu como fi-
nalmente se retiraban os nomes
franquistas. No periodo de apenas
sete meses que mantivo a alcal-
día, Abel López do BNG logrou
un acordo plenario que retirou o

nome de Franco
para a rúa princi-
pal, agora deno-
minada Avenida
da Mariña, e entre
outros cambios
adicou unha rúa
ao alcalde repu-
blicano fusilado,
Fernández Pita.
Ao seu regreso a
alcaldía despois
dunha moción de
censura apoiado
por un tránsfuga
do PSOE, Rodrí-
guez Ares non se
atreveu a promo-

ver unha restauración do nomen-
clátor franquista, cousa que no
seu día foi feita polo PP en Chan-
tada, que agora volve ter o nome
de Franco nunha avenida princi-
pal despois que o goberno de
Chantada Nova eliminara os no-
mes da ditadura.♦

Cándidos e
marianos
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

Hai moitos, moitos anos,
máis dos que un quixese
historiar, asistín, na

Audiencia Provincial de Ponte-
vedra, a un proceso dos que se
deron en chamar históricos. E
realmente era un proceso histó-
rico; un proceso ao réxime de
entón; un réxime xa en descom-
posición, pero que aínda facía
valer o seu talante inquisitorial,
autoritario e represivo. Presidía
o tribunal Mariano Raxoi, pai
do actual líder do Partido Popu-
lar, que bastante facía o home
con tratar de estar ao quite e pa-
rar a “porta-gaiola” as embesti-
das dos “mihuras” que sentaban
nas bancadas da defensa e do
ministerio fiscal. Entre os
primeiros, os que máis perigo
levaban eran Stampa Braun,
Mourullo e, sobre todo, José
María Gil Robles, o fundador
da CEDA, inimigo declarado da
familia Franco, contra a que
pretendía desviar o proceso, e
non sen motivos.

Estoulles a falar do xuizo
de REACE; daquel famoso caso
do Aceite de Redondela, co que
un antigo presidente do Celta
disque trapicheaba en beneficio
propio. Cada vez que don José
María tomaba a palabra, don
Mariano aguillaba o orella, e á
menor insinuación sobre don
Nicolás Franco, o irmán do
Caudillo que por unha presa de
accións se deixaba querer, reti-
ráballe a palabra. Menudo era
para iso don Mariano!

Pero ao bo home non se lle
acababan as preocupacións po-
la banda das defensas. Tamén
do lado do fiscal tiña un
“mihura” de coidado. Curiosa-
mente chamábase igual que se
chama seu fillo, o actual fiscal
xeral do Estado, Cándido Con-
de-Pumpido. Don Cándido, o
pai, era xa daquela un
demócrata, cando ser demócra-
ta estaba mal visto. De feito,
quixérano retirar do caso. Afor-
tunadamente non foi así. E aín-
da que do proceso non se deri-
vou causa ningunha nin contra
os Franco, nin contra ministros,
nin contra ningunha outra
enmerdada excelencia –diso se
encargou don Mariano–, don
Cándido si cumpriu co seu de-
ber de defender a causa pública
e non a causa do rexime.

De tales pais, tales fillos.
Por iso traio hoxe este
comentario até aquí; para lle
render a don Cándido, fillo, a
miña cota de agradecemento,
de gratitude.

Foi unha fermosura, un de-
tallazo, o que don Cándido, fi-
llo, tivo a semana pasada no
acto de toma de posesión do
novo fiscal xefe de Galicia.
Nin unha soa palabra pronun-
ciou que non fose en galego, e
iso que alí estaba na súa
condición de fiscal xeral do
Estado. Vamos, o mismiño
que don Mariano, fillo, que
por non o falar, nin tan seque-
ra falaba galego cando era vi-
cepresidente da Xunta.

Que diferenza de talantes
a de Cándidos e Marianos!
¡Que diferenza!♦

A Coruña
Curtis,
Miño
Ortigueira
Padrón
Ribeira
Serra

de Outes

Pontevedra
Lalín
Mondariz
Silleda
Ponteareas
Tomiño

Lugo
Abadín
Castro

de Rei
Chantada
Meira
Navia

de Suarna
Paradela
Portomarín
Quiroga
Samos
Lourenzá

Ourense
Beade
Bande
Carballeda

de Avia
Monterrei

Concellos que conservan
o nome de Franco

Guitiriz e Baiona preparan a reforma mentres A Coruña se resiste

Patrimonio autoriza a retirada
de simboloxía franquista das igrexas

Igrexa de Santa Eulalia en Vilagarcía.                   XAN CARBALLA

Francisco Vázquez
responde que é
o concello con máis
homenaxes e
monumentos
aos represaliados
republicanos.



No tocante ao aspecto normati-
vo, o Consello da Cultura desta-
ca a importancia do acordo de
consenso ao que se chegou coa
última reforma do 2003. “Reclá-

mase do Goberno galego que
participe activamente, no marco
das súas responsabilidades, no
proceso de aplicación da norma-
tiva aprobada, especialmente no

ensino e no ámbito editorial”. Do
mesmo xeito, “considérase im-
prescindíbel unha revisión e di-
fusión en condicións axeitadas
do Vocabulario ortográfico da
Lingua Galega”.

O Consello da Cultura alerta
tamén da “degradación” oral que
está a vivir o galego, contaxiado
polo castelán. Pide, polo mesmo,
que se faga fincapé na formación
de docentes, locutores e profesio-
nais da interpretación do teatro e o
cinema para recuperar a oralidade
propia do país. Así mesmo, tanto

nos rexistros falados coma escri-
tos, o Consello demanda que se
acuda á fala popular para recupe-
rar expresións que foron substituí-
das por outras propias do castelán.
Algúns exemplos serían as locu-
cións “disque” ou “seica” que fo-
ron substituídas por “polo visto”
ou “segundo se di”; os nexos tex-
tuais “en troques” por “en cam-
bio”; ou expresións como “meu
dito, meu feito” por “dito e feito”.

No tocante ao galego estre-
meiro, o estudo conclúe que a ad-
ministración galega debe chegar a

novos acordos coas administra-
cións de Asturias, Castela e León
e o Goberno central, para protexer
aos galegofalantes deas zonas li-
mítrofes. “O idóneo sería que o
ensino do galego fose obrigatorio
en educación Infantil e Primaria e
optativo en Secundaria coa inclu-
sión de Literatura galega. Ade-
mais, deberían introducirse cursos
de alfabetización para adultos”. A
investigación amosa o descenso
de falantes entre a xente nova do
idioma galego nos usos públicos -
alén do entorno familiar-.♦
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Afirma que ‘sen acordo normativo era imposíbel a normalización’ 

O Consello da Cultura alerta
sobre a ‘castelanización’ do galego oral

RUBÉN VALVERDE
O Consello da Cultura ven de publicar un estudo sobre o proce-
so de normalización que se centra nos aspectos da normativa, a
terminoloxía, a didáctica e o galego estremeiro. A investigación é
a terceira parte dun traballo máis amplo sobre o proceso de nor-
malización lingüística. Esta parte, coordinada por Henrique
Monteagudo e Xan Bouzada, leva por título “Elaboración e difu-
sión da lingua”. Unha das conclusións fundamentais á que che-
ga é o descoido que sufriu até agora “o modelo de galego oral”.

RUBÉN VALVERDE
Neste estudo explican que a
falta dun acordo normativo
foi un dos aspectos que máis
dificultou a normalización.

Foi sen dúbida o obstáculo
máis serio porque até agora non
se puido ofrecer unha única for-
ma de galego. Isto xerou moita
confusión e obstaculizou a
aprendizaxe. Máis aínda se te-
mos en conta que as posturas
duns e doutros foron agreándose
porque todo o mundo se encirra-
ba nas súas posturas. Algunhas
veces as discusións tiveron a súa
lóxica porque tiñan unha orixe
científica, pero na maioría dos
casos mesturáronse intereses
ideolóxicos e de tipo persoal.

No aspecto docente, ¿cal

foi o maior erro que impediu a
normalización?

No tocante ao galego do ensi-
no, ademais de ser necesaria un-
ha actualización dos temarios e
unha reciclaxe dalgúns docentes,
sen dúbida o maior erro até ago-
ra foi a derivación esaxerada ca-
ra o galego como lingua escrita.
Fíxose moita énfase sobre os as-
pectos gramaticais e ortográficos
mais esqueceuse facer énfase so-
bre a lingua coma mecanismo de
comunicación. Isto impediu, na
nosa opinión, motivar a xente pa-
ra que se falase galego de cotío. 

Considera que as institu-
cións fixeron o suficiente até
agora?

Penso que se fixo demasiado
fincapé no tocante aos usos so-

ciais da lingua. Habitualmente
aparecen estudos que vencellan
o galego co atraso ou falta de as-
censo social. Incídese continua-
mente en elementos de tipo sim-
bólico para dicir que cómpre fa-
lar galego. Recórrese a cuestións
como a ideoloxía, a identidade,
etc. Porén, penso que habería
que empezar a tomar máis en se-
rio os elementos de tipo práctico,
que serían os que realmente mo-
tivarían que se falara galego. Por
exemplo, que para traballar na
administración fose a única lin-
gua necesaria, ou que a socieda-
de na que se vive o demande.
Sen esquecer aspectos simbóli-
cos, sería preciso que se busca-
sen elementos de utilidade.

Un recente estudo da RAG

indica que a mocidade non fa-
la galego. Que se pode facer
para atraer a este sector da
poboación?

Se o estudo da RAG ten ra-
zón, e cónstame que é así, hai que
dicir claramente que o galego no
ensino non conseguiu o seu ob-
xectivo que era fundamentalmen-
te cambiar as actitudes da xente
nova cara o galego. Temos que sa-
ber conxugar dous problemas
contrapostos. Por un lado, que os
mozos galegofalantes non se sin-
tan motivados porque non identi-
fican o galego culto co que eles
falan. En segundo lugar, que os
castelanfalantes non identifiquen
o galego como unha lingua do ru-
ral. Sobre estes dous aspectos non
houbo suficiente reflexión. Sobre
todo porque todos aqueles actores
sociais implicados
na defensa da lin-
gua perderon de-
masiado tempo en
discusións meno-
res, esquecéndose
da realidade so-
cial. Isto fixo que
se actuara con pre-
conceptos e que se
esquecera que o
fundamental é cre-
ar motivación para
que a xente fale o idioma.

O estudo amosa a preocu-
pación pola perda da calidade
da lingua.

Isto é fundamental, por iso
considero que as discusión sobre
a ortografía deben pasar a un se-
gundo plano. Obviamente os ex-
pertos e científicos da lingua de-
ben seguir traballando, pero o
groso dos actores sociais implica-
dos debemos atender ao deterioro
idiomático. Nós amosamos a no-
sa preocupación en dous aspec-
tos. En primeiro lugar, a calidade
do galego oral está en devalo por-
que a fonética dos novos falantes
está influída polo castelán. Isto é
alarmante porque supón unha
perda de identidade e de castela-
nización sobre a que non se está a
reparar. En segundo lugar, a cali-
dade idiomática tanto oral coma
escrita tamén está empeorando. É
certo que houbo novos falantes
que se incorporaron ao galego e
aos que houbo que darlle unha
etapa de transición na que se per-
mitiu utilizar xiros traducidos do
castelán. Porén, temos que asu-

mir que o período de aprendizaxe
hai que dálo por concluído por-
que senón o galego acabará por
asimilarse co castelán. Para bus-
car a diferenciación non hai máis
que acudir á fala popular, que es-
tá chea de xiros propios que dan
sentido á lingua e identidade.
Non temos que ir a outros idio-
mas a buscar expresións, porque
o galego vivo xa conta con elas.
De feito, moitas delas están reco-
llidas na mellor literatura de Cu-
rros ou Castelao.

No estudo tamén explican
as dificultades polas que está
a pasar o galego estremeiro.

O maior problema para ese ga-
lego de Asturias, Zamora e León, é
que competencias legais das insti-
tucións autónomas son irrelevan-
tes. Hai que traballar con outras

institucións autó-
nomas e coa admi-
nistración do Esta-
do, que non están
pola labor de de-
fender os dereitos
dos galegofalan-
tes. É curioso por-
que dende o Esta-
do estase pedindo
continuamente
que os galegofa-
lantes sexamos to-

lerantes dentro de Galicia cos
castelanfalantes. Porén, eles son os
primeiros intransixentes cos gale-
gofalantes. A Carta Europea das
Linguas Minoritarias indica que os
falantes dun idioma cando están
alén das súas fronteiras estatais
non poden ter menos dereitos que
os falantes do idioma oficial. Po-
ñamos por caso os falantes de ale-
mán no norte de Italia. No caso do
galego é aínda máis flagrante por-
que estamos falando de que as
fronteiras son unicamente admi-
nistrativas. Non se trata de distin-
tos Estados e sen embargo os gale-
gofalantes alén de Galicia non te-
ñan os mesmos dereitos. A Xunta
debe premer para chegar a novos
acordos con outras administra-
cións. Debería ademais incluír os
topónimos deses territorios na Co-
misión de Toponimia. Tamén sería
positivo que incluísen esas zonas á
hora de deseñar a programación
cultural. Por outro lado, a RAG
debería nomear algún membro nu-
merario que representase eses te-
rritorios. Non hai que esquecer
que son case 100.000 falantes.♦

Henrique Monteagudo
‘Hai que buscar medidas
para que o galego sexa útil’

‘O Estado pide
tolerancia cos
castelanfalantes en
Galicia, pero non
tolera os
galegofalantes fóra’A.N.T.



A Plataforma pola Defensa da Ría
de Noia está integrada polo PS-
deG e BNG de Noia, a asociación
de comerciantes Noia Histórica, a
Asociación Mar de Noia, ADE-
GA, a confraría de Noia, e os pri-
meiros afectados: os veciños.
Maniféstanse en contra da resolu-
ción da Consellaría de Política
Territorial de construír un viaduto
de quilómetro e medio que atra-
vese a Ría dende a praia de Testal,
en Taramancos, até Abruñeiras,
(A Barquiña). O trazado, apoiado
polo alcalde do PP, Antonio Pérez
Ínsua, uniría Santiago coa estrada
que enlaza Noia con Portosín e
Porto do Son.

A marcha comezou no lugar
de Eiroa ás doce e media,  unha
vez que se sumou o coche da me-
gafonía. Nel iase lendo un mani-
festo coas dez consecuencias
principais da construción do via-
duto, e transportábase ao “Fraga-
saurio”, a mesma caricatura, ela-
borada por Burla Negra, que per-
correu a Ría de Pontevedra na úl-
tima manifestación contra ENCE. 

Seis quilómetros de protesta

Con consignas coma “Isto na Ría
é unha porquería” ou  “Fraga,
sen berberechos non hai empa-
nada”, comezou un percorrido de
case seis quilómetros para nenos
e nenas en bicicleta, homes, mu-
lleres, xente moza e maior, moi-
tos deles lucindo camisetas e go-
rras co lema “Non ao viaduto”. 

Había moita participación,
mais tamén moita xente que se
limitaba a mirar dende a fiestra.
De feito, semella haber certo me-
do ás represalias entre algúns ve-
ciños: “Hai unha minoría que es-
tá a favor, pero case todos están
en contra. O que pasa é que o po-
der estase encargando de amea-
zar á xente.”, conta Ramón Gon-
zález, veciño de Eiroa. “Mani-
féstase máis da cuarta parte dos
que están en contra. Hai moita
xente detrás nosa, pero ten me-
do: se cadra perden o traballo.
Ana Martínez, tamén eiroesa e
xornalista, sinala: “O Concellei-
ro de obras estaba en contra, e
agora decidiron quitalo de Obras
Públicas e pasalo a outra conce-
llería. O de Urbanismo tamén re-
cibe ameazas, anónimos e de to-
do.” Hai un importante silencia-
mento destas mobilizacións por
parte do Concello e os medios
“Só saímos na tele local, Canal
Tambre, e máis no “Contrama-
ré”, contan os manifestantes.

Historia dunha loita 

Ramón explica: “As mobiliza-
cións comezaron en febreiro, a ra-
íz dun artigo lido no periódico
“Entre Rías”, no que se afirmaba
que a variante Brión-Noia ía pasar
polo medio de aldeas.” Ramón
conta a xuntanza con Manuel Fra-

ga: “A resposta do presidente da
Xunta foi que as obras son nece-
sarias, que a ver se queriamos vol-
tar ás corredoiras, e que se había
que mandar a guardia civil para
que as escavadoras traballaran,
mandábase.” Tamén houbo unha
xuntanza co director xeral de Polí-
tica Territorial, Agustín Hernán-
dez Fernández: “Explicounos as
distintas posibilidades e a opción
preferente: pola Ría. Dese xeito, o
viaducto arrasa Eiroa, Carracido,
A Barquiña, Río do Porto e Tara-
mancos.” Ana engade: “O motivo
que deron foi que era a opción
máis barata.” Ramón lémbrase de
que Fraga lles advertiu que non se
pode xogar cos cartos de todos os
galegos.“E logo, nós non somos
galegos?”, pregunta. María Pedro-
sa, veciña do Eiroa, salienta o es-
curantismo do Concello.  Tamén
Ramón García lembra: “O alcalde
non nos dicía nada. Amosounos
un plano con catro raias, que nin
se sabía o que eran.” Os propios
veciños decidiron informarse e
buscar alternativas: “Eu estiven
cando houbo a xuntanza con Fra-
ga: nós falámoslle de quitar iso de
aí, de que incluso podería ir por
Lousame”, comenta María. “E di-
xo que os cartos non son para
malgastar. E non será mellor gas-
tar un pouquiño máis e facer unha
cousa ben que facela mal? Mellor
que a fixeran polo interior: así sa-
can o tráfico de Noia, que tam-
pouco é tanto, e vai polo monte.” 

A manifestación chega ao Ma-
lecón: unha antiga instalación
amosa pintada a bandeira de Nun-
ca Máis, e embaixo a frase: “Non
ao viaduto”. Os veciños contan
entre risos como foi borrada, mais
logo eles volvérona pintar, nun
episodio histórico xa coñecido co-
ma “a toma do ghindastre”. “Se
non temos nin liberdade de pala-
bra, nin de expresión, estamos co-
ma nos tempos de antes, non imos
cara diante”, sinala unha señora.
Eran xa unhas duascentas persoas
as que se uniran para a marcha, de
todo sesgo. Ramón García salien-
ta “Pensan que é cousa de política
porque agora estamos con “Nunca
máis”, pero aquí hai xente do PP,
do Bloque, de todo. Nós non so-
mos políticos. O único que intere-
sa é que non se faga o dano que se
quere facer.”

Na terra de Antón Avilés

O sol daba forte, e o cansanzo
medraba a medida que o perco-
rrido se adentraba na estrada xe-
ral a través do monte. A chegada
a Taramancos foi antes do pre-
visto: ás dúas, os manifestantes
descansaban á sombra enfronte
da casa que fora fogar de Antón
Avilés. Fredi Suárez, do mesmo
lugar có poeta, conta como as
agras da súa aldea van quedar di-
vididas polo paso da variante.
María Paz Calvo, tamén veciña,

lamenta: “Toda a miña vida vin a
esta praia. Non entendo que ago-
ra vaian facer un viaduto e estra-
gala. Hai xente que perde as me-
llores agras, e mesmo as casas.” 

A marcha rematou no piñeiral

da praia de Testal, onde había dis-
postas mesas con comida e bebida.
Non se celebrou, como estaba pre-
visto, o recital poético a cargo de
Burla Negra. Un pouco máis tarde
chegou a empanada máis solicita-

da: a de pan de millo con berbere-
chos. “Aproveitade, que isto den-
tro de pouco vai ser unha reliquia”,
dicía unha señora. Os veciños xa
empezan a ver os berberechos co-
ma unha especie en vías de extin-
ción. De feito, o futuro é moi in-
certo para Eiroa, Taramancos, Ca-
rracido e toda Noia.

A Plataforma convoca tamén
unha concentración diante da
Xunta, en Compostela, para o
xoves 15 de xullo ás 9, e outra
para o sábado 17 á 1 na rúa Mon-
tero Ríos, en Noia. Ademais,
continuará concentrándose todos
os xoves ás 8 e os sábados ás 12
diante do Concello de Noia.
Agárdase unha participación se-
mellante á desta marcha. Ramón
González afirma: “Isto vai pasar
á Historia”. María Pedrosa fala
tamén con ánimos: “Á xente cús-
talle manifestarse, dar a cara. Pe-
ro empezamos sendo catro gatos,
e mira como aumentou. Imos se-
guir, até o final.”♦
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Novas mobilizacións o 15 en Santiago e o 17 na vila

Noia maniféstase contra o viaduto da Ría
LARA ROZADOS LORENZO

O domingo 11 de xullo, a Plataforma pola Defensa da Ría de
Muros e Noia manifestouse nunha marcha que percorría to-
do o trazado previsto para a variante que a Consellería de
Política Territorial quere construír, atravesando a bahía. O
proxecto implica un enorme custo ambiental, social e econó-
mico, ao pór en perigo o marisqueo, as agras e o espazo natural.

Dous aspectos da manifestación.                                                                                                                         MONCHO FAÍLDE

O xeógrafo Pedro García Vidal
explica: “O máis grave é o im-
pacto ambiental: esta área está
proposta pola UE coma espazo
natural para a Rede Natura
2000. Para o marisqueo, estar
nesta Rede sería unha garantía
de que nunca se vai instalar
aquí unha empresa que prexudi-
que as augas. Hai moi poucos
espazos así en Galiza: un deles
é o esteiro do Tambre, e xusto aí
quérese colocar un viaduto, de
máis de 1.400 metros de longo
e 36 piares. A altura é tamén un
problema: con 1,70 de máximo
os barcos non poden acceder á
Ría.” O impacto non é só paisa-
xístico: “Vaise producir unha
modificación das correntes, e
isto alterará os bancos de peixe
e marisco, que son a grande ri-
queza da Ría.” 

A variante pasaría por nú-
cleos de poboación coma Eiroa,
dividíndoa cun muro de 18 me-

tros de altura, Taramancos, on-
de atravesaría as agras, Carraci-
do ou Río do Porto, a menos de
5 quilómetros de moitas casas e
deixando algunha delas illada.
“Unha vía de alta capacidade
cunha altura semellante á dun
edificio de seis pisos é un peri-
go ao lado das casas”, sinala
García Vidal. Ademais deste
evidente risco para os habitan-
tes, implicaría unhas condi-
cións de vida sometidas á con-
taminación ambiental e acústica
(por riba dos 55 decibelios).

Ao tratarse dun viaduto, non
ten saídas na súa traxectoria
que lles permitan aos veciños
da zona estaren comunicados,
ademais de que o tránsito de pe-
óns non sería posíbel. “A xente
oponse ao proxecto porque nin
lle ve futuro nin que solucione
os problemas de comunicación
comarcais: é unha vía que enla-
za a estrada de Santiago coa

550 de Porto do Son, pero nada
máis : non soluciona as comu-
nicacións co sur de Galiza e
Portugal. Isto non acontecería
coa vía interior, que sería unha
solución de futuro. O viaduto é
un parche, que á larga vai dar
moitos problemas.” A Platafor-
ma destaca a incoherencia do
proxecto. Pedro García conta:
“Fixeron alegacións coma ele-
var a ponte, pasar pola ponte de
Ceilán evitando Eiroa... O que
significa máis quilómetros. O
proxecto non era tan bo, cando
teñen que modificalo no princi-
pio, no medio e no final.” O ar-
gumento da Xunta para de-
fender o trazado é o menor cus-
to: “Hai que contabilizar o cus-
to social: non se pode calcular o
que vai costar esta vía a nivel
ambiental, xeolóxico... En resu-
mo: atravesar un espazo natural
cun viaduto resulta inconcibí-
bel”, conclúe o xeógrafo.♦

Unha ponte de 36 piares

MONCHO FAÍLDE



H. VIXANDE
A Consellaría de Innovación e
Industria non prevé que se pro-
duzan cortes de luz semellantes
ao que padeceron en Sevilla. Ga-
liza é un país con excedente na
produción de enerxía eléctrica e
non ten necesidade de incre-
mentar o número de centrais.

Aínda que non se desbota “nunha
zona reducida do territorio”, a
Consellería de Innovación, Indus-
tria e Comercio considera moi “re-
mota a posibilidade dun apagón”.
As avarías puntuais só poderían
deberse a sobrecargas locais, aínda
que “están artellados os procede-
mentos de actuación necesarios
para afrontar situacións excepcio-
nais”, indica a Xunta.

O conselleiro de Innovación,
Xoán Rodríguez Yuste, presentou
un informe no Consello da Xunta
que indica que existen uns proce-

dementos de actuación que fan in-
viábel un apagón en todo o país e
que prevén mecanismos para “illar
as incidencias puntuais e evitar o
efecto dominó”. Estes procede-
mentos baséanse na previsión de
demanda e de cobertura e na aná-
lise da seguridade do sistema.
Ademais, no caso de incidencias,
o operador do transporte da ener-
xía en España, Rede Eléctrica, co-
municaría á Xunta as anomalías e
as súas posíbeis repercusións.

En todo caso, a Xunta adver-
tiu que “en Galiza a produción
eléctrica cubre con creces a de-
manda”. Ademais, indicou que
hai un parque de xeración moi di-
versificado, cunha rede de distri-
bución moi mallada e coa posibi-
lidade de que, nun momento de
déficit de xeración enerxética, se
desconecten automaticamente
aquelas industrias que contan cun
contrato que permite esta práctica

a cambio dun prezo máis baixo.

Mellora da distribución

A Xunta está a executar, conxunta-
mente coas empresas de distribu-
ción, o Plan de Calidade de Submi-
nistración Eléctrica de Galiza, que
se estende desde 2001 a 2005 e que
se basea no reforzo da rede de bai-
xa tensión, na instalación de novos
centros de transformación e de au-
totransformadores de pequena po-
tencia, no máximo mallado da rede
e na renovación das instalacións. O
plan leva investidos 48,25 millóns
de euros. De todos xeitos, este plan
non fai máis que corrixir as múlti-
ples deficiencias que deixou o plan
anterior: Mega, Mellora Eléctrica
de Galiza. Neste sentido, a pesar de
que somos os maiores produtores
de enerxía eléctrica de España, ta-
mén somos os que temos a submi-
nistración máis deficiente.♦

De Barcelona
a Soria

MANUEL CAO

Nunha recente viaxe tiven ocasión de comprobar as enormes
asimetrías e diferenzas entre as diversas rexións do Estado. A
máis espectacular diverxencia puido observarse no paso de
Barcelona a Soria que son, respectivamente e con datos de xa-
neiro de 2003, a segunda provincia con maior poboación,
5.052.666 habitantes, e a provincia menos poboada de Espa-
ña con 90.954 habitantes. O contraste observado é tan enor-
me e de tal amplitude que se pode visualizar en calquera te-
ma de tipo institucional, social ou económico.

No ámbito político-institucional é no que as diferenzas serí-
an en aparencia menos importantes, debido a un modelo políti-
co-administrativo común e organizado de xeito centralizado. O
sistema de representación depende das normas estatais e deter-
mina un moi elevado capital político-administrativo para Soria
en relación a Barcelona. Dos 350 deputados do Congreso, Soria
elixe tres e Barcelona 31 mentres que a representación no Se-
nado é de catro senadores para cada provincia. A capacidade po-
lítica de decisión do elector soriano é moi superior á do barce-
lonés e a probabilidade de que un soriano sexa deputado, sena-
dor ou cargo público, en xeral é, en principio, moi superior. 

Máis onde se observa unha maior vantaxe no ámbito políti-
co administrativo é no capital acumulado por Soria ao longo do
tempo e que pola lóxica inercial das regras de representación
que pexa o cambio institucional induce unha especialización ou
unha sobrerrepresentación desta provincia no entramado admi-
nistrativo español. Se nos paramos a pensar na cantidade de or-
ganismos burocráticos que ten a administración española para
unha capital de provincia calquera (delegados do goberno civil
e militar, órganos do poder xudicial, delegacións de cada un dos
ministerios e organismos dependentes, Deputación)  en Soria a
taxa de funcionarios e cargos políticos por habitante debe ser
importante. É ben certo que a comunidade de Castela e León
non ten unha gran cohesión e conciencia autonomista polos
conflitos entre o antigo Reino de León, a Castela a Vella lidera-
da por Burgos e o denostado centralismo de Valladolid polo que
a administración da comunidade autónoma ten menos influen-
cia. Mentres, a administración local está composta por concellos
mínimos tanto en poboación como en recursos. 

Este capital institucional acumulado ao longo do tempo é
esencial para Soria e determina as actividades económicas e a
evolución das súas preferencias políticas e sociais. En efecto, o
poder político soriano maniféstase na defensa de políticas de
apoio a un sector agrario dominado polo trigo –o ouro branco
doutra época que levaba os segadores galegos cantados por Ro-
salía polas terras de Castela– e outros cereais que apenas poderí-
an pagar escasos salarios de subsistencia de non ser polas sub-
vencións da Política Agraria Común (PAC) negociadas con man
de ferro polos representantes políticos do Estado no seo da Unión
Europea. De non ser polas achegas da PAC as duras condicións
climáticas, a competencia doutros países e a lei de Engel farían
inviábel a explotación destas terras ao non acadar suficiente pro-
dutividade e unha taxa mínima de rendibilidade no mercado. 

Dúas fontes principais manteñen entón a economía soriana:
o entramado político administrativo cunha burocracia ben paga-
da e cunha elevada propensión ao consumo e os propietarios te-
rritoriais cunha produción agraria subvencionada que determina
unha economía de rendistas con alta aversión ao risco, tendencia
ao gasto consuntivo e con rendas seguras procedentes das insti-
tucións públicas. Engadindo o gasto en pensións da poboación
envellecida e o sector de bens de consumo e servizos públicos te-
mos unha economía estábel e estacionaria na que non é doado al-
biscar algún grao de dinamismo e innovación nin no proceso
económico nin no ámbito político. É a Castela profunda.♦

‘A probabilidade de que un soriano
sexa deputado, senador ou cargo
público, en xeral é, en principio,
moi superior á dun barcelonés”
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Galiza ten excedente de produción eléctrica

A posibilidade dun apagón
é remota, segundo a Xunta

Tanto o Consello de Contas co-
mo unha análise dos resultados
que producen, poñen en cuestión
as minicentrais hidroelétricas
que hai no noso país.

Un informe do Consello de
Contas discute o aproveitamento
hidráulico dos ríos galegos para a
produción de enerxía eléctrica, so-
bre todo no que se refire ás cen-
trais de menos de dez megavatios,
as coñecidas como minicentrais.

“Tamén se observa que a
enerxía primaria xerada pola au-
ga en centrais minihidráulicas
representa tan só un 7% sobre a
xerada nas grandes centrais hi-
dráulicas e que a contribución de
enerxía de cada unha das mini-
centrais ao balance enerxético é
máis ben escasa”, indica o infor-
me do Consello de Contas.

Tampouco comparte o Conse-
llo de Contas os criterios medio-
ambientais para a concesión de
minicentrais e indica no seu in-
forme que “a nosa Comunidade
conta con amplas áreas e numero-

sos espazos protexidos, tales co-
mo os integrados na Rede Natura
2000 e no convenio Ramsar, de-
clarados reservas da biosfera.
Non deixaría de resultar contradi-
torio que á vez que se instrumen-
tan medidas de protección destes
ecosistemas se autorizasen apro-
veitamentos hidroeléctricos que
poidan alteralos gravemente”.

A estrutura de produción
eléctrica en Galiza baséase nas
centrais térmicas, co 58% da
produción, as grandes hidráuli-
cas, co 17,8%, a eólica, co
10,6% e a coxeneración, do
10,2%. As restantes enerxías su-
poñen o 3,4% da produción e en
concreto as minicentrais o 1,8%
–así representan o 7% de toda a
produción hidráulica.

Aínda que Galiza conta cun
plano hidrolóxico que contempla
a produción eléctrica –así como
outros aproveitamentos–, o feito
de que esta produción estea rexi-
da por Augas de Galiza e polo
Estado (as principais centrais es-

tán no Sil e no Miño, da conca
competencia do Estado) é proba
de que as minicentrais non en-
tran dentro da estratexia enerxé-
tica deseñada polo Instituto
Enerxético de Galiza.

Fronte a outro tipo de enerxí-
as, as minicentrais están en des-
vantaxe, non só porque a súa pro-
dución é moi inferior, senón ta-
mén porque socialmente atopan
unha forte contestación. Así, nin
sequera poden compararse cos
parques eólicos. Estas últimas ins-
talacións tamén son obxecto de
críticas por razóns ambientais, pe-
ro nunca conseguen tanta unani-
midade como as minicentrais por-
que están situadas en lugares visí-
beis, iso si, pero que non afectan
directamente a tanta poboación.
Porén, en poucos anos os parques
eólicos conseguiron representar
unha porción importante no siste-
ma enerxético galego, algo que
non dan acadado as minicentrais,
a pesar de contar cunha traxecto-
ria máis prolongada no tempo.♦

As 92 minicentrais supoñen
o 1,8% da enerxía producida

Mapa da
distribución
eléctrica de
Galiza e as
súas conexións
co resto da
Península.
A pesar de que
Rede Eléctrica é
unha empresa
pública,
a normalización
lingüística
aínda non
chegou a esta
compañía.

Ruínas dunha ermida en Soria.



RUBÉN VALVERDE
Arredor de 3.000 persoas, se-
gundo os convocantes, asisti-
ron á manifestación “en defen-
sa do sector naval galego”.
Baixo o lema “Queremos vivir
do noso traballo”, os manifes-
tantes saíron da praza do In-
ferniño até chegar á praza de
Armas. A concentración foi
convocada pola Plataforma
Galega en Defensa do Sector
Naval e contou co respaldo da
CIG, o BNG e a Asociación de
Empresarios da Hostalería,
entre outras entidades. Porén,
non contou co apoio dos dous
sindicatos maioritarios na
Comarca, UGT e CC OO, nin
dos comités de empresa de Izar-
Fene e Izar-Ferrol, dirixidos
polas dúas centrais estatais.

Entre as reivindicacións dos ma-
nifestantes, destaca a petición do
mantemento dos postos de traba-
llo na comarca e do incremento da
carga de traballo. “Non entende-
mos porque UGT e CC OO se ne-
garon a apoiar a concentración
que, por certo, tivo a mesma asis-
tencia que a celebrada o día 20 de
abril e que estaba apoiada por to-
dos. O naval galego está en crise
nunha etapa de gran demanda na
construción de buques a nivel
mundial. Algunha explicación te-
rán que dar estes sindicatos”, afir-
ma o secretario nacional do metal
da CIG, Miguel Malvido.

Pola súa banda, os sindicatos
UGT e CC OO afirman que “hai
que agardar a que o presidente Jo-
sé Luís Rodríguez Zapatero dea
unha resposta definitiva. Pensa-
mos que detrás desta manifesta-
ción hai intereses políticos”. Na
mesma liña, os comités de empre-
sa de Izar-Fene e Izar-Ferrol, fixe-
ron público un comunicado no
que sinalaban con respecto á ma-
nifestación que “nin a comparti-
mos, nin nos imos sumar a ela”.

A CIG argumenta que “a pe-

sar das promesas do Goberno
central e a Xunta, aínda non se
deseñou un plano de viabilidade
da empresa e non podemos agar-
dar até que anuncien o peche da
factoría de Fene para actuar”. No
manifesto final, pediuse que “o
Goberno tomara medidas para a
conformación dun complexo in-
tegral da construción naval na ría
de Ferrol que lle permita abordar
todas as actividades do sector”.
Cómpre lembrar que até agora, as
factorías da comarca teñen restri-
cións. A fábrica de Ferrol só está
adicada á construción militar e a
de Fene unicamente pode fabricar
plataformas oceánicas. 

Para a Plataforma pola defen-
sa do sector naval é imprescindí-
bel “que se adopten un conxunto
de medidas que permitan compe-
tir en condicións de igualdade con
outros países construtores, en tan-
to non se acade un acordo interna-
cional sobre o sector”. A concen-
tración rematou con varias actua-
cións musicais e de humor.♦
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A concentración foi apoiada pola CIG, o BNG e varias asociacións cidadás

Máis de tres mil persoas se manifestan en Ferrol
en defensa do sector naval

R.V.A.
A inflación no Estado sitúase no
3,5% no último ano, tras ter au-
mentado por terceiro mes consecu-
tivo nun 0,2%. En Galiza, o Índice
de Prezos de Consumo (IPC) in-
crementouse nas mesmas cifras,
converténdose na cuarta comuni-
dade na que máis aumentaron os
prezos por detrás de Murcia, Cata-
lunya e Castela-A Mancha e igua-
lada con Andalucía. Entre os facto-
res que fixeron aumentar os prezos
destacan o turismo, o tabaco, a ga-
solina e os automóbiles.

Nos seis meses que van do
2004, a inflación sitúase no
2,2%, superando xa as previ-
sións feitas para todo o ano po-
lo Banco Central Europeo
(2%). O diferencial cos países
da zona euro no último ano é do
1,1%. Trátase do peor dato den-
de marzo do 2003 e contrasta co
2,7% rexistrado o pasado ano. 

Á evolución do prezo dos
carburantes no que vai de ano
(9,3%), hai que engadirlle o au-
mento de todos os elementos
vencellados ao turismo. Os ho-

teis, restaurantes e cafetarías
subiron catro décimas con res-
pecto ao mes anterior, e acumu-
lan un 4% no que vai de ano. O
custo do ocio, a cultura e o en-
tretemento tamén aumentou es-
pectacularmente, cun 0,9%,
acumulando nos últimos 12 me-
ses un 3,9%. Os servizos, tamén
influídos polo turismo, creceron
catro décimas no mes, até che-
garen a un 3,8% anual. É de
agardar que estes grupos sigan á
alza en xullo e agosto, por mor
da actividade turística.♦

O IPC dispárase no Estado e en Galiza,
situándose no 3,5%

IPC acumulado
nas principais zonas
económicas
(variación últimos 12 meses %)

Alemaña ......................... 1,7
Francia ........................... 2,4
Reino Unido .................... 1,5
Italia ................................ 2,4
Estado español ............... 3,5
UE (25 países) ............... 2,5
Zona euro ....................... 2,4
EE UU ............................ 3,1

O S A L I A A S T R OR C
Este discurso de ingreso na Real Académia Española de Augusto González
Besada intitulado Rosalía Castro. Notas Biográficas, de 1916 é ben máis posi-
tivo e esclarecedor que a meirande parte da bibliografia posterior sobre a nosa
excelsa escritora e precursora do nacionalismo. Contrasta coa estupidez falsi-
ficadora, co prexuízo, coa mentira e a deformación analítica de consumo ordi-
nário sobre a sua persoa e a sua obra. É un contraste ou contraponto face a
tanta desfiguración monstruosa. Non deixa de ser paradoxal que, cuase 100
anos máis tarde, sexa o discurso dun político galego “a la española”, ao servi-
zo da Corte de Madrid, perante unha institución do aparato cultural do Estado
centralista, o que cumpra un labor hixiénico. Parece ar fresco, osíxeno purifi-
cador, face a tanta contaminación acugulada durante estes cen anos para des-
truir o significado real de Rosalia e a sua obra. 

Francisco Rodríguez

COLECCIÓN

N Ó S  O S  G A L E G O S

A NOSA TERRA

Augusto G. Besada
Edición de Mª Pilar

Garcia Negro



Nin o explosivo era o habitual da
ETA nin o xeito de operar era
atribuíbel ao grupo armado vas-
co. Esa é a primeira conclusión
da comisión parlamentaria que
investiga os acontecementos in-
mediatamente posteriores aos
atentados do 11-M na busca de
responsabilidades políticas, tan-
to do propio ataque como da atri-
bución errada que o goberno fixo
posteriormente.

Malia que ningún responsá-
bel policial sobardou os límites
da prudencia ao se referir aos in-
dicios das primeiras investiga-
cións, todos eles constataron que
a pista da ETA non estaba para
nada clara desde primeira hora
da mañá, cando se localizou a
furgoneta na que se desprazaron
os autores do atentado nunha rúa
de Alcalá de Henares. O propio
ex comisario de Seguranza, San-
tiago Cuadro, dixo o pasado 14
de xullo que en ningún momento
indicou que se tratase de dinami-
ta marca Titadine, contra o ex-
presado na comisión polo ex
subdirector xeral operativo da
policía, Pedro Díaz-Pintado.

Outra contradición xurdiu
entre o porteiro que avisou da
presenza do vehículo e os policí-
as e guías caninos que o inspec-
cionaron. Un di que se atoparon,
xa pola mañá, detonadores e un-
ha fita gravada en árabe. Os
axentes négano, aínda que o cer-

to é que a furgoneta suscitou su-
ficientes sospeitas como para
que fose inmobilizada e traslada-
da a dependencias policiais.

Para todos os grupos agás o
PP, esta primeira fase da comi-
sión deixou claro que o goberno
de José María Aznar mentiu ao
non indicar que a pista islámica
era coñecida desde o mesmo 11
de marzo e que a policía lle con-
cedeu máis importancia que á
etarra. A desclasificación de va-

rios documentos do Centro Na-
cional de Intelixencia (CNI) con-
firmou que a espionaxe española

redactou diferentes informes so-
bre a presenza de grupos vincu-
lados a Al-Qaeda en chan espa-

ñol e que os operativos policiais
non estaban preparados para un-
ha ameaza deste tipo.♦
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O XIII Congreso de Convergèn-
cia Democrática de Catalunya
(CDC) tivo algo de íntimo a pesar
dos 1.600 delegados asistentes e a
troupe mediática que asistiu para
cubrilo informativamente. Un ha-
lo de nostalxia, reflexión e análise
e autocrítica das que se fai un
mesmo antes de marchar para a
cama planeaba sobre esas 1.600
cabezas. A tanda de eleccións que
van desde as municipais de maio
do 2003 até as europeas de hai un
mes obrigaba a Convergéncia a
reformularse e analizarse para po-
der volver ollarse no espello e
sentirse de novo atractiva. As
emocións afloraron nos dous días
que durou o cónclave. A Mas aso-
lagáronselle os ollos de bágoas ao
se sentir aclamado ao grito de
“Mas president” malia a severa
ollada que lle lanzou Jordi Pujol,
quen entende pouco de debili-
dades perante o público. Ao suce-
sor, incluso se lle chegou a crebar
a voz cando lle agradeceu a Pujol
“terllo deixado tan doado” malia
ser tan difícil para un “mítico diri-
xente” non facer sombra. A pesar
de Pujol, as emocións transpirá-

banse. As bágoas asaltaron tamén
a Felip Puig, un dos vicesecreta-
rios do partido, alguén que se de-
fine a si mesmo como un home de
acción e non de reflexión, e ao
que o coñecen polos seus duros
discursos no Parlament. Puig ta-
mén chorou. Era, segundo os mes-
mos dirixentes de Convergència,
o congreso das emocións e a mili-
tancia perdooullo ante tal derro-
che emocional e tanta fraternidad.

Artur Mas, que foi reelixido
como secretario xeral cun esmaga-
dor 96% dos votos ao seu favor, fi-
xo autocrítica aínda que o seu pa-
pel se centrou máis en levantarlle o
ánimo ao militante e en explicar a
nova Convergència que el mesmo
liderará cun equipo renovado coa

xente da súa confianza. A mensaxe
é unha nova Convergència sen lí-
mites. Unhas fronteiras que tam-
pouco poden existir nas “relacións
públicas”. Ese foi o apuntamento
de autocrítica nos discursos de
Mas. Segundo o secretario xeral,
CDC, e polo tanto CiU, fallou nos
últimos anos nas relacións co resto
de formacións políticas. De feito,
asegurou que CiU non estaba no
novo goberno catalán por descui-
dar as relacións con Esquerra Re-
publicana de Catalunya. “Tamén
–dixo– CDC, e CiU, en xeral, pe-
caron de inxenuos ao pensaren que
se nas autonómicas conseguían
máis deputados ca o resto de for-
macións, ninguén sería quen de
lles discutir a presidencia. Inxe-

nuos, si. Tempo de máis no poder
acaba distorsionando a realidade.

O protagonista deses 23 anos
de goberno,Jordi Pujol, foi reeli-
xido presidente do partido con
case o 99% dos votos aínda que o
titular podería ser outro. Á parte
de sete abstencións, houbo doce
militantes que votaron en contra
da súa reelección. Pujol foi o
gran defensor do proxecto de Ar-
tur Mas aínda que non renegou
de ningún aspecto da súa xestión
nos 23 anos de goberno. Recoñe-
ceu que os pactos tanto co PSOE
como co PP lapidaron a imaxe do
partido, especialmente nos últi-
mos anos de maioría absoluta de
José Mª Aznar. “Eses pactos –di-
xo– minaron o partido pero en

ningún caso, segundo Pujol, fo-
ron maos para o país. Coa inten-
ción de librar a CDC de “antigas
débedas”, de deixar a Mas coa
“mesa limpa”, o ex president da
Generalitat asumiu persoalmente
todos os seus erros do pasado
agora que, tal como dixo, “estou
pasando a segunda fila”. Pujol
non perdeu a ocasión de seguir
aleccionando co estilo que impón
nos seus discursos. Con 74 anos e
o aspecto levemente canso, Pujol
volve ser o de sempre cando sobe
a unha tarima e se dirixe a unha
multitude. Pausado e cos ollos
pechos, como nos ten afeitos,
instou as bases a crer na nova eta-
pa que comeza sen el. Un novo
período no que CDC deberá for-
mularse se continúa irrompendo
na política estatal, visto o desgas-
te electoral froito dos pactos lide-
rados por el mesmo.

Sería realmente un punto de
inflexión para CDC. Aos supers-
ticiosos seralles doado lembrar
para sempre que o primeiro con-
greso que celebrou Convergència
após a era Pujol e estando na opo-
sición foi o décimo terceiro.♦

As bágoas de Convergència
A. MARQUÉS

Convergència procura o seu novo espazo. Fóra do poder e en proceso de
perda de votos, o partido catalanista fai autocrítica e define o seu futuro.

Barcelona

O PP insiste en esclarecer que pasou na xornada de reflexión electoral

A primeira fase da comisión parlamentaria
sobre o 11-M desmente a Aznar

CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de certas contradicións entre os diferentes axentes poli-
ciais que participaron nas investigacións sobre os explosivos e
modos de operación dos atentados de Madrid do 11-M, os pri-
meiros testemuños desmenten a tese defendida polo anterior go-
berno central de atribuírlle “sen fisuras” a autoría á ETA. O PP
deféndese e utiliza as súas intervencións na comisión parlamen-
taria para buscar responsábeis das protestas do día de reflexión.

O PP utiliza a comisión parla-
mentaria para demostrar, por
unha banda, que as acusacións
sobre a ETA eran lóxicas e es-
taban xustificadas e, pola ou-
tra, clarexar os porqués das
múltiplas manifestacións de-
diante de sedes do PP o 13 de
marzo, sábado de reflexión de-
nantes das eleccións xerais. “O
PSOE manipulou a opinión pú-
blica e mentiu para favorecer a
derrota gobernamental”, dixo o
deputado popular Vicente Mar-
tínez Pujalte.

En apoio desta tese, o vocei-

ro parlamentario do PP, Eduar-
do Zaplana, aludiu aos supostos
documentos do CNI, publicados
polo xornal El Mundo, que afir-
man que houbo unha trama ar-
gallada entre Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira, secretario xeral de
Esquerra Republicana de Cata-
lunya, e Arnaldo Otegi, líder da
ilegalizada Batasuna, para “de-
sestabilizar España na xornada
de reflexión”.

Zaplana engarzou este su-
posto encontro coa tese xa feita
pública polo PP no pasado de
vincular as protestas do 13 de

marzo cun plano preparado por
dirixentes políticos notorios.
Foi por iso que o pasado 14 de
xullo, durante a intervención do
sociólogo experto no Islam Ma-
nuel Castells, o PP aseverou que
houbera preparación nas mani-
festacións, grazas ás mensaxes
escritas de teléfono móbil.

Castells, un dos máis reco-
ñecidos estudosos da teoría da
comunicación de redes, foi con-
tundente. “Iso é un disparate.
Quen pense que se pode mani-
pular a través do SMS non ten
nin idea de redes”, afirmou. Pa-

ra o sociólogo, á parte da men-
saxe, o receptor analiza o con-
torno, a credibilidade do emisor
e o razoamento da proposta que
acaba de ler na pantalla do seu
celular. “Berlusconi conseguiu
mandarlles unha mensaxe a to-
dos os terminais telefónicos de
Italia na campaña das europeas
e aínda así acabou perdendo os
comicios”. Segundo Castells, o
SMS só logrou que o que ben
puido ser un sentimento illado
de repulsa se canalizase colecti-
vamente, sen por iso perder es-
pontaneidade.♦

Manuel Castells
‘Quen pense que se pode manipular a través do SMS
non sabe nada de redes’

Eduardo Zaplana, portavoz do PP no parlamento. Á dereita, Jaime I. del Burgo (PP) con Paulino Rivero, presidente da comisión.



CÉSAR LORENZO GIL
As conclusións da Conferencia
sobre a Sida celebrada en
Bangkok (Tailandia) pintan un
escenario tenebroso para o fu-
turo dos países pobres. Quince
millóns de orfos e unha crecen-
te cifra de mulleres infectadas
son ameazas sociopolíticas de
primeiro nivel.

Os grupos internacionais de loita
contra a sida chegaron a Tailandia
conscientes de que a conferencia
sobre a enfermidade que organiza
a ONU só había servir para levar
aos titulares a grave situación dos
países subdesenvolvidos neste
asunto, mais non para achar solu-
cións reais á pandemia. Após es-
coitar as conclusións, hai pouco
espazo para o optimismo.

A gravidade é crítica no caso
da África subsahariana e o sueste
asiático. No caso do continente
africano, calculouse que perto de
quince millóns de nenos quedaron
orfos nos últimos quince anos e a
cifra medra progresivamente. Os
cativos, ademais, nacen infecta-
dos coa doenza e, en moitos ca-
sos, acaban morrendo por enfer-
midades vinculadas ao virus VIH.

Para solucionar esta catástro-
fe, os gobernos destes países re-
claman medidas urxentes. A prin-
cipal, rachar o veto dos grandes
laboratorios sobre os medicamen-
tos xenéricos. Actualmente, gra-
zas aos acordos da Organización
Mundial do Comercio, unha pre-
sada de industrias radicadas en
Europa e nos EE UU controlan as
patentes da maioría das menciñas
aplicábeis para combater o VIH.
Os altos prezos para a importa-
ción e distribución xa crearon
conflitos internacionais (caso do
Brasil, a India ou Suráfrica) can-
do algún estado decide impulsar
“ilegalmente” métodos alternati-
vos de tratamento. Tras o cumio
de Bangkok, a Organización
Mundial da Saúde admitiu pinga
a pinga que unha serie de xenéri-
cos indios poidan comercializar-
se, entre os apupos dos represen-

tantes da industria. 
Outro motivo de temor é o

comportamento dos EE UU co-
mo protectores dos intereses in-
dustriais. Varios gobernos africa-
nos tiveron que rexeitar publica-
mente os xenéricos a cambio de
manteren acordos comerciais
con Washington.

Amais do alto custo das men-
ciñas, o sistema comercial dos
laboratorios deixa sen investiga-
ción os tratamentos para os máis
pequenos. Como a industria fa-
brica os seus produtos pensando
no mercado dos países desenvol-
vidos, a ínfima cantidade de
crianzas alí infectadas fai pouco
rendíbel esta tarefa.

Máis condóns

Outro piar para combater a sida é
a educación sexual, segundo a
conferencia. Un informe do Fon-
do de Desenvolvemento das Na-
cións Unidas para as Mulleres
(Unifem) alertou de que hoxen-
día, na faixa de idade entre os 15
e os 24 anos, o 60 por cento dos

afectados son mulleres.
As causas desa situación son a

pobreza extrema, a desprotección
das mulleres na meirande parte
das sociedades e a falta de educa-
ción. Só facilitando o acceso de
todos os cativos á educación pri-
maria, poderíanse evitar 700.000
casos de infección, di o documen-
to feito público en Bangkok.

As mulleres sofren especial-
mente o furor da sida por mor da
violencia sexual. Nas múltiplas
guerras que sacoden a África, cal-
cúlase que máis de dous millóns
de mulleres contraeron a enfermi-
dade logo de seren violadas. En
países como Camboxa estendeu-
se a crenza de que ter sexo cunha
virxe cura a sida e son milleiros
de nenas cada ano as que se con-
taxian. E en varios países da Áfri-
ca do sur sábese de centos de ca-
sos de homes vellos infectados
que trocan favores sexuais con
mozas a cambio de pagamentos
regulares ás súas familias.

A educación sexual é un labor
pendente en países coma o Xapón
ou a China, onde a cifra de mozos

infectados creceu espectacular-
mente nos últimos tres anos. É
por iso que diferentes colectivos
tentan sensibilizar a sociedade
para xeralizar o uso do preservati-
vo entre os máis novos. En Pekín,
os activistas contra a doenza tive-
ron vetado o seu labor até hai me-
ses e en Tokio, un cento de vo-
luntarios convidan a unha copa a
todos aqueles rapaces que se
acheguen a recoller un condón.

Neste labor de educación, os
activistas son moi críticos cos EE
UU. O propio George Bush vén de
anunciar que o seu programa de
previsión da sida estará centrado
na promoción da abstinencia se-
xual antes do matrimonio. Seguin-
do ao pé da letra a doutrina dos
cristiáns renacidos, o goberno es-
tadounidense culpa á extensión da
homosexualidade e á “boa prensa”
da promiscuidade entre os adoles-
centes o aumento dos casos de si-
da. Semellantes argumentos de-
fende Silvio Berlusconi en Italia,
apoiado polo Vaticano, que pon o
seu enorme aparello de misións a
loitar en contra do preservativo.♦
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Contra o
terrorismo
G. LUCA

Acondena do muro que
Israel ergue en terras
de Palestina dálle un

pé a George Bush para
denigrar o Tribunal
Internacional de Xustiza. 

Pero a sentenza de Den
Haag define un caso de
terrorismo internacional no
que está implicado Bush.
Ronald Reagan fora
condenado polo mesmo
tribunal a indemnizar a
Nicaragua polo “uso ilegal da
forza”. A resposta do
presidente norteamericano foi
que no futuro non
recoñecerían a competencia
do tribunal. Nicaragua
reclamou do Consello de
Seguridade que fixese un
chamamento a respectar o
dereito internacional. 

Aquela resolución
tomouse co voto en contra
dos EE UU que era ao mesmo
tempo reo dunha sentenza por
terrorismo internacional (a
destrución de Nicaragua) e
xuíz contra a resolución do
Consello de Seguridade que
avaliaba o fallo.

Nicaragua foi despois á
Asemblea Xeral da que saíra
unha resolución semellante
cos votos en contra da
representación
norteamericana, de Israel e
do Salvador, no que estaba
de embaixador John
Negroponte, hoxe apoderado
do Iraq.

Para que tribunal e
asemblea aprendesen a
lección, Reagan ordenoulle á
Contra de Nicaragua (o
exército mercenario enviado
contra o goberno
democrático) que atacase
“obxectivos brandos” (alvos
civís indefensos) á marxe do
exército nicaraguano. 

A lingua da política
depende da política da
lingua. As palabras
democracia, dereito e xustiza
deixaron lugar a outras coma
seguridade, orde e
tranquilidade. O concepto de
“seguro” (safe) significa
tamén para un anglosaxón
caixa forte, tranca e porta
blindada. Valle-Inclán
traducíao en menos palabras:
“tranquilidade vén de
tranca”. 

Reagan botara hai vinte e
tres anos ao caixón do po as
referencias á democracia e á
xustiza que tantas
incomodidades producira na
campaña contra o Vietnam. A
lingua da súa política
internacional arrimábase á
dos fascistas en termos coma
o “dereito a defenderse” e a
“intervención necesaria” que
logo sería “intervención
humanitaria”. 

François Mitterand fixera
a súa campaña de 1981 en
defensa da xustiza. Un
esquerdista. Hoxe, coa Lei
Patriótica (Patriot Act) en
vigor, mesmo o nome do
Tribunal Internacional de
Xustiza parece fóra da Lei.♦

Co gallo do 60 aniversario da
publicación do Sempre en Galiza,

A Nosa Terra pon á venda un
COLGANTE en prata de lei e coiro,

deseñado por Pepe Carreiro,
a partir das letras de Castelao e

a espiral celta.

As mulleres novas xa supoñen o 60 por cento dos infectados

Fármacos xenéricos e educación sexual,
únicos xeitos de combater a SIDA

As mulleres africanas sofren especialmente a alta incidencia da SIDA.

Prezo: 20 euros.

Peticións ao teléfono
986 433 830.

EDICIÓN LIMITADA.



CÉSAR LORENZO GIL
O muro que separa Israel de Pa-
lestina seguirá a se construír.
Malia a decisión do Tribunal Pe-
nal Internacional, nin o goberno
de Israel nin os EE UU permiti-
rán que se tomen medidas efec-
tivas nos foros internacionais.

O goberno estadounidense xa
anunciou o veto a calquera deci-
sión que “interfira nas políticas
de autoprotección” de Israel no
Consello de Seguranza das Na-
cións Unidas.
Deste xeito, pare-
ce pouco probá-
bel que se trans-
luza, máis alá da
repulsa simbóli-
ca, a sentenza do
Tribunal Penal
Internacional de
Den Haag.

A pesar de
que o alto tribu-
nal considera que
o muro supón un
atentado contra a
liberdade de mo-
vementos, a edu-
cación, a sanida-
de, o traballo, a
autodetermina-
ción e a propie-
dade das terras
dos palestinos, Israel segue a
xustificar a súa necesidade co-
mo xeito de controlar o “terro-
rismo suicida” árabe. Para o pre-
sidente israelí, Ariel Sharon, o
fallo responde a unha teima “an-
tisemita” de moitos dos maxis-
trados e lembrou as múltiplas
pexas que a UE colocou “na
construción do proceso de paz
en Oriente Próximo”.

Semellantes argumentos usa
a Casa Branca. Para o presidente
norteamericano, George Bush,
decisións coma esta fan difícil o
entendemento entre israelís e pa-

lestinos e dificultan “o modelo
de pacificación previsto polos
EE UU”. Este modelo ao que fi-
xo referencia Bush pasa por reti-
rar do poder as actuais autorida-
des árabes, encabezadas por Iasir
Arafat, e forzar os seus sucesores
a aceptaren un tratado que inclúa
a renuncia a grandes áreas de
Cisxordania a cambio da retirada
de todas as colonias de Gaza.

Esta posibilidade sempre foi
descartada polos palestinos,
tanto desde o goberno autóno-

mo como desde
as organizacións
islamistas da re-
sistencia. Desde
o punto de vista
árabe, a situa-
ción é “desespe-
rada” e vese con
gran desconfian-
za a actitude in-
ternacional dian-
te do constante
acoso sobre os
asentamentos e
campos de refu-
xiados palesti-
nos. As incur-
sións son cons-
tantes nos últi-
mos cinco anos e
o bulldozer forma
parte da paisaxe

diaria de milleiros de árabes.

A UE, bloqueada

O muro de Israel é unha medida
fundamental no deseño estadou-
nidense para o futuro xeoestraté-
xico do mundo. Os seus 700 qui-
lómetros de extensión custan ao
redor de 2.000 millóns de dóla-
res, perto do 70 por cento dos in-
vestimentos militares anuais dos
EE UU en territorio hebreo. Para
manter a estrutura do muro, Isra-
el xa solicitou un aumento das
axudas estranxeiras e o perdón

de varios bancos neoyorkinos
das débedas acumuladas por un
lustro de forte déficit público.

Outra vía de ingresos para a
infraestrutura da seguranza isra-
elí é o comercio exterior. Por po-
ñer un exemplo, Europa absorbe
gran parte do mercado de aceite
israelí, curiosamente un dos que
máis medran como fonte de ri-
queza dos colonos. Na constru-
ción do muro xa se transplanta-
ron 80.000 oliveiras de terreos
palestinos, que agora fructifican
nas hortas das novas colonias.

Para xustificar actos coma es-
te, Tel Aviv recorreu ás fontes de
dereito otomano, que aínda rexen
a pesar das ocupacións británica e
israelí destas terras. Segundo este,
aquelas terras que non se cultivan
durante tres anos, pasan a ser pro-
piedade do Sultán, neste caso do
seu sucesor, o Estado de Israel.

Este enriquecemento progre-
sivo conta coa anuencia da UE.
O responsábel de Política exte-
rior, Javier Solana, dixo non con-
templar ningunha caste de “blo-
queo ao comercio con Israel” e
defendeu a negociación como
vía útil para “facer entrar en ra-
zón” a Sharon. Mais a situación
política israelí parece sólida,
máis cando o Partido Laborista
xa anunciou a súa vontade de
formar un goberno de concentra-
ción “neste momento de presión
exterior inxustificada”, segundo
dixo o seu líder, Shimon Peres

Para as organizacións huma-
nitarias occidentais, Europa está
a ser cómplice dunha das catás-
trofes máis importantes da histo-
ria. Amais dos centos de mortos
da intifada, a cifra de parados su-
pera o 70 por cento na maioría de
Palestina, os niveis sanitario e
educativo son pésimos e a única
saída para moitas familias se ali-
mentaren é recorrer aos grupos
islámicos.♦
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Quen está á fronte do goberno iraquí? Ex
militante do Baas, ex axente dos servizos
secretos iraquís, norteamericanos e britá-
nicos, home de negocios, neurólogo
–aínda que pouco asiduo da facultade de
medicina nos seus tempos de estudante–,
xiíta, pero laico, os méritos de Alaui pa-
ra merecer o encargo da xefatura do go-
berno en Bagdad sen dúbida teñen que
ver coa súa condición de experto en ma-
teria de seguridade, a longa tradición po-
lítica familiar (comezando polo seu avó
que participou no equipo negociador da
independencia nos anos trinta) e o seu
coñecemento desas interioridades que
marcan a lóxica de funcionamento dun
país con claves singulares que inevita-
belmente se escapan a quen chega de fó-
ra. A súa tendencia camaleónica, cun pa-
sado en extremo cambiante e turbio, é
fonte de desconfianza para os seus men-
tores, din con mil tenaces axexantes, no
que podería ser pouco máis que unha es-
tratexia para facilitar a súa lexitimación
ante unha cidadanía escéptica e descrida.

Alaui foi unha das ponlas principais
da oposición externa a Sadam. En 1991
fundou en Arabia Saudita, e co inestimá-
bel apoio financeiro da democrática mo-
narquía de Riad, o Acordo Nacional Ira-
quí, que, basicamente, aglutinaba fuxi-
dos do exército e dos servizos secretos

de Sadam, máis confiantes nunha estra-
texia de derrubamento do réxime pola
vía da preparación de golpes de estado
que por unha mobilización popular de
caracter insurreccio-
nal coa que nalgún
momento chegou a
soñar o seu rival Cha-
labi, co apoio dos
curdos de Talabani. E
chegou a facer un in-
tento practico en fe-
breiro de 1996 que se
saldou con mais de
trescentos detidos e
varias ducias de ofi-
ciais executados.

Se algo significa a
designación de Alaui
é o triunfo da opaci-
dade e non soamente polo seu nome-
amento, operado con calzador. Cando en
xullo de 2003, foi designado xefe do má-
ximo Comité de Seguridade creado pola
Autoridade provisional estadounidense,

foi colocando os seus partidarios en pos-
tos clave e tecendo as súas propias redes
de influencia, desmarcándose de Bremer
e de Chalabi, quen daquela tiña todo ao

seu favor. En pouco
tempo soubo facerse
coa situación e con-
vencer os EE UU de
que soamente el esta-
ba en condicións de
pacificar o país. Ago-
ra, con seis meses
por diante até as elec-
cións anunciadas pa-
ra xaneiro de 2005
–contando con que
no Iraq non se repro-
duza a situación de
Afganistán–, Alaui
pensa botar man dos

antigos cadros do Baas no exército, na
policía, na administración, para poñer or-
de en primeiro lugar, é dicir, rematar coa
violencia incontrolada que impide a nor-
malización política do país, pero igual-

mente para edificar un discurso político
críbel, é dicir, distanciado dos ocupantes.

O seu programa dalgún xeito foi
enunciado nun artigo publicado en de-
cembro de 2003, no Washington Post,
In search of Justice, not vengeance
(queremos xustiza, non vinganza) no
que tomaba distancias coa política de
Bremer e Chalabi, quen optaban por
desmantelar o réxime por completo, pa-
ra moitos primeira fonte do actual caos
que atravesa o país.

Seis meses é pouco tempo para sen-
tar as bases dun novo nacionalismo ira-
quí, que por forza non pode ser hostil
aos EE UU e que debe tomar en consi-
deración a nova realidade estratéxica su-
xerida polo éxito da invasión (país ami-
go dese Israel que non acata os fallos do
Tribunal Internacional de Xustiza) e un
cadro interno fracturado non soamente
en xíitas e sunnitas, senón tamén en isla-
mistas e baasistas, en árabes, curdos,
cherqueses e turkmenos. 

E non falta quen lla ten xurada polo co-
laboracionismo. O seu nome encabeza ho-
xe a lista de personalidades que eliminar de
numerosas organizacións islamistas. Ese
outro tempo tamén vai contra reloxo.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)

Alaui
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Alaui pensa botar man
dos antigos cadros

do Baas no exército,
na policía e

na administración para
rematar coa violencia

incontrolada”

O goberno israelí critica o Tribunal Penal Internacional por ‘antisemita’

Os EE UU vetarán as resolucións contra o muro palestino

O muro de Palestina percorrerá 700 quilómetros de terras propiedade dos árabes.

Xa se
transplantaron
80.000 oliveiras
de terreos
palestinos,
que agora
fructifican
nas hortas
das novas colonias
hebreas.
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Vistos os resultados das dúas pri-
meiras probas da Liga da ACT
de traíñas, o Urdaibai de Ber-
meo e o Astillero cántabro co-
mandan a clasificación. Os equi-
pos galegos non conseguen bos
resultados nas probas na casa.

Nin Mecos do Grove nin Cabo
de Cruz de Boiro nin Tirán (Mo-
aña) arrancaron con bo pé a se-
gunda Liga do Cantábrico que
organiza a Asociación de Clubs
de Traíñas (ACT) entre as me-
llores escadras da especialidade
de Galiza, Asturias, Cantabria e
Euskadi. A pesar de que as dúas
primeiras probas se celebraron
en chan galego (o 10 de xullo,
no Grove e o 11, en Boiro), as
embarcacións non se sentiron
“moi na casa” e fixeron uns dis-
cretos resultados. 

O vindeiro 17 de xullo será
El Astillero (Cantabria) o esce-
nario da terceira regata, na que
os bogadores galegos terán oca-
sión de mellorar a súa posición.
Mecos, un dos favoritos para o
título final e que estivo na puxa
contra Astillero durante todo o
verán pasado, espera que, grazas
á rodaxe do equipo, comecen a
chegar os bos cronos.

Mais a día de hoxe, tres son
as escadras que dominan a
competición. Urdaibai de Ber-
meo venceu as dúas probas con

claridade, demostrando que o
seu sistema de preparación é o
máis efectivo de todos os com-
petidores. Para o director do
equipo, José Antonio Olaskoa-
ga, a clave do éxito é o adestra-
mento. “O resto de clubs tive-
ron preparación con banco mó-
bil e tiveron de chegar ás traí-
ñas case sen adaptárense. En
troques, nosoutros xa estamos
acoplados de todo ás embarca-
cións”, explica.

De momento, o gran rival
para os biscaíños é o Astillero.
Os gañadores da pasada edición
da liga viven malos momentos
por mor da forte crise do remo

cántabro. Por unha banda, este
equipo e máis o Pedreña tiveron
que renunciar a varios dos seus
remeiros por exceso de cupo de
tripulantes fichados. Este ano, a
organización esixe que dez dos
22 remeiros de cada equipo se-
xan orixinarios da propia can-
teira, polo que varios dos ficha-
dos por estas escadras pasarán o
verán en branco.

Ademais, a Federación Cán-
tabra terá que dirimir no conflito
entre Astillero e Castro polo re-
meiro Luciano Prego. Uns e ou-
tros se acusan de falsidade en
documento mercantil e reclaman
un contrato co bogador.

Estes problemas ben poden
estar a trasladarse á competición,
aínda que é cedo de máis para ti-
rar conclusións sobre o futuro
rendimento destas embarca-
cións. Astillero segue a ser a fa-
vorita e talvez cando pouse o re-
muíño deste complicado inicio
de liga consiga impoñerse nas
bandeiras posteriores.

De aquí a setembro restan
dez probas puntuábeis e tres de
preparación, alén da promoción
de descenso-ascenso que se dis-
putará en aguas de Portugalete e
Santander o 25 e o 26 de setem-
bro. En Galiza só resta unha
proba, a que se celebrará en
Moaña o vindeiro 7 de agosto.♦
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Florentino
presidente
MANUEL PAMPÍN

Odefunto Ramón Men-
doza díxoo
amargamente logo de

abandonar o cargo: “un decá-
tase de que xa non é presiden-
te do Real Madrid porque dei-
xa de soar o teléfono”.

Pois, ao menos durante os
vindeiros catro anos, Floren-
tino Pérez non vai ter ese
problema; o empresario da
construción segue
consolidándose logo de
varrer nas eleccións a Loren-
zo Sanz e a Arturo
Baldasano, con perto do 92
por cento dos sufraxios.

É que no club branco se
manteñen os costumes e
algunhas tradicións; facendo
un paralelismo con Galicia,
podemos dicir que o socio
madridista sempre está co
poder, salvo que lle fagan un-
ha gran trasnada.

E Florentino é moi hábil;
mestura perfectamente o
populismo e a presunta
elegancia que se lle esixe a
un mandatario deste calado. 

Durante toda a campaña
electoral, e xa non digamos
os días antes, durante e
despois das eleccións, a pren-
sa xeral destacou
especialmente o asunto; mes-
mo houbo televisións que fa-
cían un tratamento específico
sobre o tema. En Cataluña o
Barça é máis ca un club, e no
resto de España o Madrid é
case unha relixión.

E ter xuntos a Ronaldo,
Zidane, Beckham, Figo
–aínda que sexa a golpe de
talonario– e compañía, é
ofrecerlles aos seguidores o
privilexio? da vaidade, da
presunción… aínda que logo
a tempada sexa un fracaso. E
xa se sabe que a meirande
parte dos afeccionados nun-
ca analiza a letra pequena;
só quere bos futbolistas e
triunfos. O demais é
secundario.

Pero é secundario que un
club se aproveite dun pelota-
zo urbanístico
multimillonario?; que moitos
dos contratos dos
“galácticos” estean baixo a
sospeita do fisco?; que o pro-
pio presidente sexa investiga-
do por posíbel fraude?... e,
sobre todo, que o Real sexa a
“nena bonita” dos poderes lo-
cal e autonómico de Madrid,
á parte do anterior goberno
central?

Igual que entre os
cidadáns segue habendo dis-
tingos sociais, pasa o mesmo
co fútbol: sempre haberá
grandes e pequenos; e o Ma-
drid, como dicía o outro:
“manda moito carallo!!!”

Seica ser presidente do
Real Madrid é máis
importante ca ser ministro, e
estou seguro de que moitos
gobernantes envexan a
Florentino porque o Madrid é
unha das mellores
organizacións do mundo, co-
mo foron no seu día a CIA, a
Mafia ou a Igrexa católica. ♦

Mecos, Cabo de Cruz e Tirán empezan discretamente a tempada 

Os vascos de Urdaibai, cómodos
nas primeiras probas da liga de traíñas

Clasificación xeral
(Após dúas probas)

Equipos .................Puntos

1 Urdaibai (Bermeo) ........ 24
2 Astillero ......................... 20
3 Castro ........................... 19
4 Hondarribia ................... 17
5 Mecos (O Grove) .......... 16
6 Cabo de Cruz (Boiro) .... 15
7 Orio ............................... 13
8 Pedreña .......................... 8
9 Isuntza (Lekeitio) ............ 8
10 Trintxerpe (Pasaia) ......... 8
11 Pasai Donibane (Pasaia) . 4
12 Tirán ................................ 4

En primeiro plano, Urdaibai, nunha bandeira do ano pasado.           PACO VILABARROS



Xacarandaina
en Ucraína
O grupo de música e baile tradicional
Xacarandaina, que desenvolve dende o
1978 un importante labor de recupera-
ción da danza e a música do país, parti-
cipará como representantes de Galiza no
IX Festival Polesia Summer With Folclo-
re que se celebra en Lutsk entre o 19 e o
27 de xullo. Organizado polo Consello
Internacional de Organizacións de Festi-
vais de Folclore e de Artes Tradicionais,
o festival conta ademais coa participación
de grupos de México, Alxeria, Xapón,
Turquía, Polonia e Rusia, entre outros.♦

Cen anos
con Neruda
O pasado 12 de xullo conmemorouse o
primeiro centenario do nacemento do po-
eta chileno Pablo Neruda. Intelectuais,
políticos e artistas celebraron en diferen-
tes países do mundo o natalicio do Premio
Nobel de Literatura. Cunha cerimonia en
Parral, na cidade na que naceu o escritor,
o goberno chileno recordou a unha das fi-
guras máis destacadas da literatura uni-
versal. Entre outros actos que se celebra-
ron por todo o país, os cidadáns de Valpa-
raíso rendéronlle homenaxe escribindo un
poema de dous quilómetros de longo.♦

Homenaxe
a García-Bodaño
O concello de Vigo e a Asociación de Es-
critores en Lingua Galega son os organiza-
dores do acto que se celebra o sábado 17 de
xullo no Centro Cívico de Teis, co gallo da
X edición da homenaxe “O escritor na súa
terra”, que este ano estará adicado a figura
de Salvador García-Bodaño Zunzunegui.
Escritor e académico, García Bodaño ade-
mais de ter publicados diferentes libros,
é un dos membros fundadores do Museo
do Pobo Galego, do novo Seminario de
Estudos Galegos, do P .E.N Clube de Ga-
liza ou da agrupación cultural O Galo.♦

o pasado véñennos sons, imaxes e
documentos. Entre os días 24 e 31 de
xullo, os templos de Santiago acollen
a música litúrxica tal e como se reco-
lle no Codex Calixtinus. Música sa-

cra creada entre os séculos VII e XIII a cargo do
organista Marcel Pérès que nos leva pola esencia
do Camiño desde Xerusalén a Toledo pasando por
Benevento. Sen saír de Compostela, a historia pro-
tagoniza un encontro de estudosos da materia no
III Congreso Internacional ‘Historia a debate’, que
dirixe Carlos Barros. A mundialización, os atenta-

dos do 11-S e do 11-M e o futuro das relacións Oc-
cidente-Islam serán investigadas por grandes no-
mes desta disciplina. Vencellada á capital galega
tamén estivo Rosalía de Castro e agora a cidade
expón as ilustracións inspiradas na súa obra. Até o
10 de setembro se poden admirar na Sala Casa Si-
meón obras de Xaquín Marín, Fran Jaraba, Pepe
Carreiro, Kiko da Silva e Raquel González, entre
outros. Volvendo ao presente, a Casa das Artes de
Vigo presenta a ‘obra actual’ (estará na cidade até
setembro) do pintor pontevedrés Xurxo Castillo,
un dos máis internacionais da plástica galega.♦
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MAR BARROS
En vermello. O calendario en
Ortigueira volveu mudar de
cor o pasado fin de semana
durante os tres días nos que o
pequeno concello se conver-
teu na capital musical das na-
cións celtas con rúas asolaga-
das por mareas humanas.
Despois da resaca da celebra-
ción dos vintecinco anos do
festival, esta edición quixo re-
cuperar ás figuras que deixa-
ron pegada no público en to-
do este tempo. Alan Stivell,
Seivane, Os Cempés, Caper-
caillie ou Le Bottine Sou-
riante non baixaron o listón.  

Nun ano no que a programación
do Xacobeo semella ter eclipsa-
das as actuacións do verán, o
festival Intercéltico por excelen-
cia fíxose sitio a golpe de folk e
potencia no directo. O pasado
fin de semana Ortigueira foi o
destino de máis de cen mil per-
soas. Poucos quixeron perder
unha das citas folkies obrigadas,
un evento que transcende o mu-
sical para converterse nun ver-
dadeiro fenómeno social. Buses
masificados, trens cheos, reten-
cións nas peaxes da autopista e
unha praia de Morouzos ateiga-
da de campistas facían agoirar
que esta nova edición do festi-
val, que se presentaba como un
reencontro co público, ía ser
interesante demostrando que a
importancia do evento hai tem-
po que cruzou fronteiras.

Despois de cumprir vinte-
cinco anos do seu nacemento, o
festival quixo rescatar da me-
moria dos veteranos e presen-
tar aos máis novos algúns dos
grupos que protagonizaron os
concertos máis destacados da
historia de Ortigueira, como in-
dica Fran Rivera, director artís-
tico do evento, músicas que
marcaron a traxectoria dalgun-
has bandas galegas.

Este ano o festival abriuse
recordando os inicios, precisa-
mente coa banda que lle puxo

son por vez primeira ao escena-
rio principal. Vinteseis anos
despois a Escola de Gaitas de
Ortigueira volveuse subir ás tá-
boas para interpretar pezas tra-
dicionais da terra. Esa mesma
noite a arpa bretona de Alan Sti-
vel sorprendeu ao público, co-
mo xa o fixera hai dezaoito
anos, cando o son deste instru-
mento con ritmos modernos so-
aba mesmo exótico. O músico
reencontrouse con xente do seu
primeiro concerto pero tamén se
topou moitos novos, que non
quixeron perder o espectáculo
daquel artista do tempo do rock
que mesturou o celta con ritmos
novos e recuperou un instru-
mento que quedara esquecido.

A viaxe polas nacións celtas
que comezara esa noite coas gai-
tas de Galiza, pasara por Breta-
ña, non podía esquecer Irlanda
para regresar outra vez ao país.
Kila foi o grupo que trouxo a

música irlandesa a Ortigueira.
Aínda que descoñecido no país
a pesar de ter ás súas costas
quince anos de carreira musical,
o septeto fixo saltar ao público
con pezas en gaélico, ritmos ir-
landeses e percusións africanas. 

Esmorga con cempés

Pero a festa rachada que se viviu
o venres veu da man de Os Cem-
pés. Presentaron o seu novo dis-
co Moe a moa, e non faltaron os
seus clásicos, a estas alturas xa
verdadeiros himnos. O lagarto
pintado de A saia da Carolina
coqueteou coa Sara Sara Sariña,
para denunciar o acontecido en
Cedeira cos percebeiros e rema-
tar co berro do ‘Nunca máis’ a
golpe de pincho no público e cer-
vexa en alto. Sobraban as cadei-
ras e faltaba espazo nunha Ala-
meda que desbordaba xente, es-
morga e boa música. En total

máis de hora e media na que de-
mostraron que por algo son con-
siderados un dos mellores grupos
en directo do país, capaces de fa-
cer bailar até as pedras, destilan-
do retranca e bo humor a través
de cada corda e cada pelello. 

O sábado continuou o festi-
val, un pouco máis tranquilo,
amosando sen complexos a he-
teroxeneidade das músicas cel-
tas de todo o mundo, estilos que
moitas veces superan timida-
mente as fronteiras estritas do
folk. Primeiro Karma e logo os
agardados Capercaillie. A ban-
da, liderada por Donal Shaw e a
cantante  Karen Matheson vol-
veron ao festival co seu Choise
Language, un álbum que bebe
doutras culturas sen renunciar
ao gaélico. A pesar de todo, os
pratos fortes servíronos os mú-
sicos de La bottine souriante (O
botín sorrinte) e Susana Seiva-
ne. Os de Quebec ofreceron un

concerto no que a música tiña
recendo do lonxano oeste, a
samba tropical e a jazz de Nova
York e encheron de contido o
seu nome cun espectáculo que
recordaba ao claqué ou a danza
entolecida das tribos indias. 

Arrasa Seivane

As petadas no chan deron paso á
ultima gaita da saga dos Seivane.
Cancións do seu novo disco, os
seus primeiros pasos como can-
tante, aínda que acompañada en
todo momento por Guadi Gallego
e a colaboración dun grupo tradi-
cional foron as claves dun con-
certo que aumentou de intensida-
de até unha sorte de explosión
apoteósica final, na que ninguén
puido deixar de bailar frenetica-
mente. “O mellor do mundo, so-
des o mellor público do mundo”
espetou unha Susana emociona-
da. Tivo que volver saír, acompa-
ñada dos Capercaillie porque nin-
guén ía marchar de alí sen escoi-
tar outra. A muiñeira de Chanta-
da, entoada a berros dende as gra-
das, poucas veces soubo tan ben.

Punto final

E o fin de festa correu a cargo do
baile da Nova Danza Galega e a
esperada actuación de The
Chieftains e Carlos Núñez o do-
mingo. Despois de que a mel ro-
zara os labios o ano pasado, o
concerto dos embaixadores ofi-
ciais de Irlanda foi unha sorte de
desquite. Co gaiteiro vigués co-
mo artista invitado, a pesar de
que xa é como un ‘cacique irlan-
dés’ máis, os irlandeses abriron
o concerto en gaélico para conti-
nuar en inglés comentando entre
tema e tema as particularidades
do folk, que segundo eles, tivo
influencia en músicas de medio
mundo. Para demostralo, a ban-
da interpretou os primeiros acor-
des de Satisfaction, dos Rolling,
que como eles mesmos explica-
ron, foron incorporados dende a
música tradicional irlandesa.♦
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Ortigueira, algo máis que folk
Máis de cen mil persoas se deron cita no festival

PEDRO AGRELO

Folkies, hipies, pijos, pun-
kies... de todo para todos os
gustos, aínda que algún máis
desorientados que outros. A
face de Ortigueira quizais se-
xa esa mesma, ningunha en
particular e todas en xeral. O
ano pasado, para conmemorar
o vixésimo quinto aniversario
do festival, o fotógrafo e
membro do grupo de folk
Doa, Xoán Piñón, botou a an-
dar un proxecto complicado,
retratar o rostro de Ortigueira
a través de instantáneas, ima-
xes que dan vida a mostra A
paisaxe humana que se pode
visitar estes días na casa do
concello. 

Un plató improvisado na
praia e outro no centro da vi-
la, catro fotógrafos e un guión

no que se incluían dende os
hipies trasnoitados, os pijos
de El Corte Inglés, os barren-
deiros, os punkies até o enxe-
ñeiro inglés asentado en Orti-
gueira que deseñara as furgo-
netas dos Beatles foron os
únicos elementos necesarios
para crear o que se presenta
como o mellor documento tes-
temuñal do evento. 

En total 160 retratos foron
tirados, sen maquillaxe nin
preparación previa. Na exposi-
ción 26 a tamaño natural foron
os seleccionados. Despois de
ver e fotografar a tanta xente, a
Xoán Piñón resúltalle moi
complicado explicar cal é o
rostro de Ortigueira. El quéda-
se coa imaxe da cantante de
Berrogüetto, Guadi Gallego,

que lle sacou ao remate do
concerto. “Viña valeira como
veñen os músicos despois das

actuacións, cansada. Pedinlle
que tocara un pouco a gaita.
Comezou entón a inchar o fol e

as facianas tamén se lle infla-
ron polo esforzo. Quizais esa
sexa a foto perfecta”.♦

As caras de Xoán Piñón
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SILVIA ROZAS GARCÍA
Dezanove compañías con ca-
torce estreas absolutas en Ga-
liza conformarán o programa
da Mostra Internacional de
Teatro que terá lugar en Ri-
badavia do día 17 ao 24 deste
mes. A representación galega
vén das mans de Matarile Te-
atro, Títeres Tanxarina e La-
garta Lagarta. O resto das
compañías proceden doutras
comunidades españolas e de
Uruguai, Italia, Dinamarca e
Francia. O escritor Suso de
Toro será o encargado de rea-
lizar o pregón de inaugura-
ción dun certame que cada
ano axuda a dar pulo á acti-
vidade das novas compañías. 

A temática desta mostra adoi-
ta ser monográfica, pero este
ano conta cunha particularida-
de. Normalmente xira en tor-
no ao humor xestual, sen em-
bargo a programación desta
edición dedícase á protesta
contra a violencia de xénero.
Un exemplo deste labor é a
obra Negra, da compañía ma-
drileña Teatro Meridional, re-
alizada en colaboración con
Amnistía Internacional.

A orixe da mostra hai que
procurala no seo do grupo de
teatro Abrente, cuxo labor co-
meza no ano 1973 e esténdese
até 1980. Tras un parón de catro
anos retoma a súa actividade
nun intre no que se estaba a cre-
ar o Centro Dramático Galego.
Co apoio de Luís Álvarez Pou-
sa, daquela director xeral de
cultura, os membros deste gru-

po crearon a Mostra Interna-
cional de Teatro. Inmedia-
tamente se converteu no re-
ferente por excelencia do teatro
en Galiza. A súa particularidade
reside en que todos os espectá-
culos que se representan son es-
treas, nas cales o éxito está ga-
rantido. Todos os anos un pú-
blico fiel, chegado de todas par-
tes de Galiza, enche o Auditorio
Castelo, a Casa da Cultura e as
distintas rúas, prazas e igrexas
que serven de escenario para
este teatro de calidade. 

Rubén García, director da
mostra, alude ao cativo orza-
mento como principal proble-
ma do seu desenvolvemento. O
diñeiro destinado a esta mostra
aumentou moi pouco dende
1984. Cen mil euros convérten-
se nunha importante limitación
á hora de realizar unha semana
de teatro, pois non son suficien-
tes para cubrir os cachés dos di-
versos grupos. “A Xunta tería
que apostar máis forte polo tea-
tro, pois en Galiza só existen
esta mostra e a de Cangas”. 

O sábado 24 farase a entre-
ga de premios en tres modalida-
des. O Premio do Público, tras
o reconto de votos depositados
diariamente polos asistentes, o
Premio do Xurado, outorgado
por colectivos culturais ribada-
vienses, e o Premio de Honra
Abrente, que este ano irá a pa-
rar a Dolores Vilavedra e a In-
maculada López Silva, autoras
d´ Un abrente teatral –editorial
Galaxia–, un traballo rigoroso
de investigación sobre os anos
de mostra do grupo Abrente.♦

Dezanove compañías na XX Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia

En Coetzee
PILAR PALLARÉS

Nalgun momento ela
–ou el–, que tanto
duvidou, alvisca a

sua verdade. Mais non se
lle apresenta asi, senón
como recorréncia, teima,
unha idea ou unha
sensación obsesivas que a
perseguen, unha
cantinela que a el lle
anda á rolda, e que,
ainda sendo tan lene, ás
vezes apaga as vozes máis
fortes. A partir dese
momento non pode
escrever doutra cousa.
Fóra agardan novidades,
algo imprevisto, e mellor
se fose inaudito. Mais
como ser sempre orixinal
a respeito dun mesmo, se
cada dia a pel muda un
pouco para continuar
sendo a mesma pel, e o eu
o mesmo eu persistente,
maniático, encapsulado,
crisálida? Cada dia,
tamén, os animais repiten
os mesmos rituais,
perseveran no seu ser, e
non se aburren, non
añoran algo diferente.

A sua verdade é tan
primixénia, que iso a
aproxima á animalidade.
Impon-se-lle, como a
evidéncia do calor a un
can e a das maneiras de a
esquivar, de a moderar.

Por que disimular,
ocultar que anda decote ás
voltas coas palavras para,
ao cabo, dizer o mesmo?
Porque non pode, non
debe, dizer outra cousa.
Agora sabe que somos
coma ela: un eu dentro
dunha pel dentro dun
cuarto dentro dunha
casona pousada en
ningures, entre terra e
ceu. E segue falando sobre
o mesmo porque sabe que
as palavras son lindes, non
pontes, seixos deixados no
camiño para que den
comigo e me liberten do
asédio do eu, mais tan
inúteis afinal como as
frangullas de pan que
devoraron os paxaros.
Falo, falo, falo, son eu
quen te asédia a ti coas
miñas palavras para te
fazer refén, eu que tamén
queria dar-che a
liberdade. Mais é
imposível entenderes-me,
porque a nosa língua
comun é só un sucedáneo.
Aturdo-te con palavras,
porque me aprenderon
que deitá-las ao vento
para que outro as recolla e
as devolva misturadas
coas suas, anovadas,
reducia a soidade, a dos
dous. Mais valeria rozar
co flanco a tua perna, un
ritual de gato sen lugar
para equívocos.

Con grandes pedras
escreve para ti “SON
AISOLADO”, como se
fose un habitante do ceu.
Mais valeria o visgo
dunha lesma sobre as
follas, un resto de póle, a
rota invisível das
formigas.♦♦

Inmaculada López Silva e Dolores Vilavedra recibirán o premio de Honra como autoras do libro Un abrente teatral.



Título: Gramática insubordinada.
Autor: Obradoiro de Lingua Gianni Rodari.
Edita:Xerais.

Gramática insubordinada de-
clárase e reclámase afillada da
Gramática da fantasía (de
Gianni Rodari, o polifacético
escritor e divulgador da nova
pedagoxía ita-
liana dos 60-
70 do pasado
século e Pre-
mio Andersen
1970), curmá
da Psicanálise
do conto (de
Bruno Bettel-
heim, que vi-
viu cada día
procurando o
sentido da vida
e morreu suici-
dándose), e ne-
ta, como non!,
da Morfoloxía do conto, ese co-
losal contributo de Vladimir
Propp á moderna historia da ar-
te literaria. Toda unha declara-
ción de principios e intencións.
Toda unha densa e condensada
explicación de cómo o Obradoi-
ro de Lingua Gianni Rodari (an-
tigo Seminario de Literatura In-
fantil do Movemento de Reno-
vación Pedagóxica Casa do
Mestre e integrado, a día de ho-
xe, por Conchi Sedano, Ángeles
Saco, Miguel Rubinos, anoxs R.
Mourenza, Charo Roces, Ra-
quel P. Noche, Calo Iglesias, Pi-
li Crespo, Margot Chamorro e
Nardo Carpente) entende a vida
e relación desta coa literatura.

Esta Gramática insubordi-
nada vén cubrir un oco do no-
so sistema literario; un oco, se
se quixer, marxinal que noutros
sistemas, porén conta con
obras moi celebradas e autores
recoñecidos, como, por exem-
plo é o caso de Daniel de Cas-

sany. É, por definición, un ma-
nual para cultivar e acrecentar
a arte de imaxinar. Un libro-
guía que non ten como finali-
dade axudarnos na decodifica-
ción, na interpretación, aínda
que non sexa precisamente
pouco o que se adianta con ela
nesta complicada tarefa. 

A verdadeira intención do
Obradoiro de Lingua Gianni
Rodari é espelir a pasividade
lectora, estimular a actividade
creadora que todos levamos
dentro e que só algúns chegan a
coñecer e manifestar na prácti-
ca. Porque escribir, crear histo-
rias, é divertido, un acto gozoso
como moitos non poden imaxi-
nar, motivo polo que ha de sor-
prender a máis de un lector que
se atreva a mergullarse nas pro-
postas que o Obradoiro nos fai.
Queremos salientar especial-
mente isto; aínda que o libro
aparece destinado prioritaria-
mente ao mundo dos docentes
(e, dentro destes, aos docentes
de Lingua e Literatura) as activi-

dades para encher o tempo de
vagar teñen a cada día meirande
importancia e a funcionalidade
de obras como esta é practica-
mente inesgotábel, só ten límites
no tempo e o deterioro que as
frecuentes consultas lle causen.

Polo que se refire aos do-
centes, a Gramática insubordi-
nada ofrécelles un considerá-
bel número de actividades que
non só son útiles nas aulas de
Lingua e Literatura, senón nas
de calquera que sinta desexos
ou necesidade de erradicar a
monotonía das súas aulas. Fun-
cionan especialmente ben no
inicio das sesións (como se di
vulgarmente, axúdalles a mu-
dar o chip) ou no remate, mais
o certo é que se poden empre-
gar en calquera momento sen
que deixen de ser útiles. 

E sería recomendábel que
ese colectivo, que se di agora,
con sectores tan inmobilistas,
apegados ao seu libriño, proba-
ran aínda que só sexa algunha
destas propostas e descubrirían

capacidades insospeitadas nos
alumnos á vez que a aula se
convirte nun espazo e nun tem-
po onde se poden realizar to-
dos, sen excepción ningunha e
docente inclusive. Realizarse e
aprender fóra das ataduras da
convencionalidade. Da con-
vencionalidade gramatical no
caso das aulas de Lingua, e así
se xustifica o título de Gramá-
tica insubordinada. 

E, no caso das aulas de Li-
teratura, fóra da convencionali-
dade do historicismo, monstruo
que deforma a materia mudán-
doa nunha sucesión de nomes,
datas, obras, estilos, xeracións e
demais que non se correspon-
den co que realmente é a Li-
teratura (a arte de crear coa pa-
labra) reducindo o feito litera-
rio e alonxándoo do alumno,
que, por certo, presenta unha
considerábel querencia e facili-
dade para a creación a partir da
cal lle sería moito máis doado
entender o feito literario á vez
que se sentiría minimamente
protagonista da historia que se
lle explica e da cal se lle de-
manda coñecemento.

A Gramática insubordina-
da é un libro no que o profeso-
rado valente achará unha moi
útil ferramenta (unha ferra-
menta complementaria, non se
pode empregar no lugar de se-
nón ademais de), unha ferra-
menta á que lle tirará partido na
medida en que se atreva a em-
pregar estas estratexias decons-
trutivas e construtivas, coas
que a partir de textos (e non
sempre a partir deles) preexis-
tentes crear e recrear, sen medo
ao plaxio, algo que na pos-
modernidade deixou de signifi-
car o que significaba, para ben
da creación.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Na vitrocerámica
Xerais publica dous libros de
gastronomía. Cociña vexetaria-
na, de Miguel Burros, contén
as receitas deste cociñeiro afin-
cado en Santiago, no que
propón un modelo alimen-
tario sen car-
ne, base do
éxito do seu
restaurante,
‘O Cabaliño
do Demo’. Co-
ciña básica, de
Gloria Gallego,
pretende
axudar a dar os
primeiros pasos
na
vitrocerámica daque-
les “que non saben
nin fritir un ovo”.
Receitas sinxelas con
ingredientes accesíbeis que non
precisan moito tempo.♦

A alma do Xocas
Xaquín Lorenzo Xocas.
Confesións e lembranzas para
mozos de onte e hoxe, de Mar-
cos Martinón-Torres, é unha
semblanza redactada con
sinxeleza do
etnógrafo ao
que se lle
adicou o últi-
mo Día das
Letras. A
través de capí-
tulos ateigados
de ilustracións,
o autor vai
construíndo,
amparado en
fontes orais que coñeceron o
Xocas ou recorrendo
directamente ás súas palabras,
a alma deste investigador. Edi-
ta Sotelo Blanco.♦

Cunqueiro
no camiño
Álvaro Cunqueiro escribiu na
década do
1960, cando
era director do
Faro de Vigo,
unha serie de
textos sobre o
Camiño de
Santiago. Ago-
ra, Alba publica
aqueles textos
nun volume, Por
el camino de las
peregrinaciones, que se
completa cos artículos de tema
xacobeo que o mindoniense in-
cluía nese mesmo xornal cada
25 de xullo.♦

Dous veciños
que se atopan
Como historias paralelas trata o
portugués José
David Santos
Araújo o renace-
mento galego e
lusitano. En Por-
tugal e Galiza:
Encantos e
encontros, o autor
estuda as relacións
culturais e lingüís-
ticas destes veciños
non sempre ben re-
lacionados. Edita Laiovento.♦

Con este
libro
o alumno
aprenderá a
entender e
amar a
literatura a
través
das súas
propias
creacións.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

P O I O
DE

“ROSALÍA CASTRO”
DE AUGUSTO GONZÁLEZ BESADA

EDICIÓNS A NOSA TERRA

MARTES 20 DE XULLO ÁS 20:30 HORAS

NO CASAL DE FERREIROS

COA INTERVENCIÓN DE

Mª PILAR GARCÍA NEGRO,
FRANCISCO RODRÍGUEZ E

X. ENRIQUE ACUÑA.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O CÓDIGO DA VINCI.
Dan Brown.
El Aleph.

2. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

3. O LAGO DE COMO.
Ramón Chao.
Xerais.

4. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.

5. SOBERANO.
Adolfo Caamaño.
A Nosa Terra.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. HISTORIA DA COSTA GALEGA

E OS SEUS NAUFRAXIOS.
Fernando P. Cortizo.
Xerais.

2. HISTORIA DE GALICIA.        
Ramón Villares.
Galaxia.

3. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.

4. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN.

Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

5. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

Tabela das letras

Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

A arte de imaxinar
A Gramática insubordinada anima a creación literaria

O pedagogo Gianni Rodari nunha escola infantil.
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Título: Diatribas Manuelinas e outros tex-
tos de ocasión.
Autor: Antón Capelán.
Edita: Laiovento.

Antón Capelán, no esclarece-
dor Limiar, escribe “as ideas
forza que servirían de fío uni-
ficador do volume non serían
outras que a memoria, o es-
quecemento e a terxiversa-
ción” as tres inxeridas na pai-
saxe literaria galega e as que
cabería enga-
dir o naciona-
lismo, a fonda
preocupación
pola cultura, o
nacionalismo
que salfiren a
sua obra.

Capelán é
un autentico
descub r ido r
de roteiros
para a investigación, alfaias
que moitas veces están ago-
chadas e que trae a luz con
“sutileza”, mostrando deste
xeito as eivas e as carencias
da paisaxe intelectual galega
e que son vieiros para seguir
investigando e afondando na
loita contra o esquecemento,
a manipulación e a apropia-

ción indebida de mitos, obras
e personalidades en proveito
de ideoloxías claramente de-
finidas. Os dous primeiros ca-
pítulos da obra respostan cla-
ramente a estas formulacións
–A Apropiación Cultural de
Manuel Fraga: Alvaro Cun-
queiro e A Apropiación Cul-

tural de Manuel Fraga: Ra-
món Cabanillas– ambos os
dous textos definen á perfec-
ción o título do libro. Os ou-
tros ensaios son xa máis lite-
rarios e corresponden ao se-
gundo capítulo, Centenarios,
homenaxes e outros axóuxe-
res, onde os fíos condutores

son a memoria, a celebración
dos centenarios e do Día das
Letras Galegas (Seis poemas
esquecidos de Luís Pimentel;
Avilés de Taramancos e Cas-
telao; Poemas de Castelao)
merece destacarse a analise
que fai da literatura na prensa
en Lembranza de Méndez Fe-
rrín en maio, texto que pecha
o libro.

Diatribas manuelinas esta
integrado con textos afoutos,
barís, lucidos, equilibrados
con engado para o leitor, co
acerto de telos reunidos nun só
volume onde o autor de Con-
tra a Casa da Troia (I-II) mos-
tra a súa preocupación  pola
cultura, a saúde política e inte-
lectual. Por iso fai súas as pa-
labras da socióloga Elisabeth
Jelin “o espazo da memoria é
daquela un espazo de loita po-
lítica” como nos demostra en
Castelao e a “soberanía esté-
tica da nazon galega”(da es-
tatua de Montero Ríos á de
Curros Enríquez) onde busca
a dignidade e o avanzar da so-
ciedade. Os textos de Antón
Capelán lévannos inexorabel-
mente á reflexión.♦

XOSÉ FREIRE

Primeiras letras
Para os primeiros lectores que
comezan a sentir
o vezo po-
las letras,
Sotelo
Blanco pu-
blicou
dous novos
títulos,
¿Onde está
o sol?, de
Chus Ferrín,
e Vanesa
non quere
ser princesa,
con texto de Xosé Antón
Perozo e ilustracións de
Xaime Asensi. Dúas historias
para rapaces de hoxe.♦

Arte en papel
Xabier P. Docampo, con
ilustracións de Xosé Cobas,
presenta
Bolboretas,
unha obra
na que o
texto lírico
ten tanta im-
portancia co-
mo os
deseños. Para
lectores que
buscan tanto a
emoción no que len como no
que ollan. Edita Everest.♦

Piratas de onte
A tripulación do Pánico, de
Pau Joan Hernández, é unha
historia de piratas do século
XVII a través da ollada dun ra-
paz de hoxen-
día. Edgar
Nau,
descendente
do sanguinario
Jean-François
Nau, coñecido
como o Olonés,
que causou o
horror nas súas
andainas polo
Caribe, recorda
o seu devanceiro e soña con
mudar a súa vida de estudante e
converterse nun espírito libre a
bordo dun buque no medio do
Atlántico. Edita Rodeira.♦

Aventuras no mar
Xerais presenta dúas novelas
de aventuras para a súa colec-
ción ‘Fóra de xogo’. Eu, que
matei de melancolía ao pirata
Francis Drake, de Gonzalo
Moure, é un
clásico relato
de aventuras
marítimas,
ambientada no
mar Caribe a
finais do sécu-
lo XVI. The
Corunna
boats, de Xelís
de Toro, relata
o intre decisivo
da invasión fran-
cesa de Galiza. O
xeneral británico
sir John Moore
foxe a través do país cara á
Coruña. Robin Donegan
perségueos para tamén se em-
barcar para Gran Bretaña.♦

Capelán, o descubridor
da cultura galega oculta
Diatribas manuelinas conta como a ideoloxía dominante
se apropiou de símbolos galeguistas

Título: número e.
Autora: Estíbaliz Espinosa.
Edita: Espiral Maior.

Co presente libro Estíbaliz Es-
pinosa gañou o X Premio de Po-
esía Espiral Maior. O volume
divídese en dúas seccións, miña
infinito (12 poemas) e e (Parte I,
8 poemas, e Parte II, 8 poemas),
e non entramos no símbolo do
número, aínda que o número ten
impor tanc ia
neste volume,
e non só no tí-
tulo. 

G r a n d e
parte dos 28
poemas que
conforman as
dúas sec-
cións da obra
están escri-
tos, maior-
mente, nun
ton narrativo, sen subxección
a ningún modelo métrico e o
ritmo, en xeral moi ben conse-

guido, deriva da superposición
ou ruptura das estruturas sintác-
ticas, ás veces repetitivas ou re-
cursivas, e as palabras, sen caer
en barroquismos, deitan unha

grande forza expresiva: Cam-
biarei de rostro e camiñarei
núa entre vós/ enredada nos ca-
bles da noite toco a miña sen-
sualidade aberta/ vou cara a
usurpación total pola palabra;
As palabras párente vivo/ son a
reconciliación que ameaza a vi-
da coa morte versos que poden
servir de poética.

Se ben para min a primeira
sección contén os mellores poe-
mas do libro, non quere dicir

que nas dúas partes da segunda
non haxa poemas conseguidos,
a carón doutros que parecen de
recheo, como de recheo parece
o poema con que se abre o libro,
talvez o máis frouxo do volume.

Os mellores poemas, qui-
zais son aqueles máis estrita-
mente reflexivos en que o con-
tido –semántico– se despraza
cara a indagación existencial
do ser humano: Non teño ga-
ñas de ser outra persoa/(...)

hoxe hei ser eu/ non queda ou-
tra/ non queda outra e é tre-
mendo o desenlace; ou: Non
creo no meu creador pero sei-
me criatura; Unha pénsase un-
ha; Non son ninguén e son, etc.

Malia a interrogante existen-
cial que pode levar ao descubri-
mento da nada: Xa nacín./ E
agora, que?, a poeta non ve
nunca na existencia do ser hu-
mano un absurdo, eis o poema 3
–un dos mellores do libro– da
primeira sección, unha especie
de merci la vie a pesar de todo,
ou por todo, atravesado por un-
ha fina ironía: gracias, fiestra,
polo vidro panorámico/ gracias,
retina por retelo en ti [ben sei
que debo retelo, señor rilke]...

Se ben a primeira sección
contén os poemas máis conse-
guidos, a verdade é que é na
conexión das dúas seccións
que se obtén a unidade do li-
bro, xa que nas dúas se encon-
tra o número (e o infinito) co-
mo elemento axial, vital e des-
trutor á vez (a besta antiga ani-
ñaba no número; Amado infini-
to, eu son).♦

X.G.G.

Estíbaliz Espinosa, reflexión con esperanza

Merece
destacarse
a análise
que
o autor fai
da literatura
na prensa.

Os mellores
poemas,
quizais son
aqueles
máis estrita-
mente
reflexivos.

Antón Capelán.

Estíbaliz Espinosa.                                                                 A. PANARO / Arquivo



Título: Final feliz, 336 pp.
Autora: Sibylle Berg.
Edita: Kiepenheuer & Witsch, Colonia.

Despois do 11-S e o 11-M pa-
rece que nada é imposíbel. A
realidade supera a ficción. Os
desastres saen da pantalla da
televisión e instálanse na cerna
das nosas vidas. A literatura
pode rastrexar os ríos ocultos
dos novos desacougos. Así, a
autora alemana Sibylle Berg
publicou hai poucas semanas
unha novela na que, de impro-
viso, coinci-
den todas as
c a t á s t r o f e s
imaxinábeis,
poñendo do
revés o mundo
coñecido.

S i b y l l e
Berg, que ac-
tualmente vive
en Zúrich, é un-
ha escritora
moi particular.
Nacida en Wei-
mar, no leste de Alemaña, mar-
chou ao Oeste cando se lle pre-
sentou a oportunidade. Alí deu os
primeiros pasos no ámbito da pa-
labra escrita. Colaborou en revis-
tas de lecer e lifestyle e meteuse,
a finais dos 90, no mundiño da li-
teratura e do teatro. Desde aque-
la é considerada unha das repre-
sentantes dunha nova onda pop
nas letras alemanas. Mestura a
vivisección psicolóxica co kitsch,
o retrato sociolóxico co cómic e
o tópico, a farsa co drama. Pouco
lle importan os límites que outros
queiran impoñer. A súa proximi-
dade ás formas da vida actual,
lonxe das clasificacións predica-
das polos eruditos da literatura,
amósase perfectamente na súa
páxina web: www.sibylleberg.ch
(en alemán e francés), como ta-
mén nas súas achegas en todo ti-
po de publicacións. Os seus li-
bros levan títulos como Sexo II
ou Primeiro o desagradábel: his-
torias de señores. Con ela, a edi-

torial Kiepenheuer & Witsch de
Colonia ampliou aínda máis a
súa impresionante nómina de es-
critores relevantes da literatura
contemporánea.

Aúltima novela de Berg –cu-
xo título orixinal Ende gut fai re-
ferencia ao refrán alemán equi-
valente a “ben está o que ben
acaba”– empeza coa vida tediosa
e solitaria dunha muller que roza
os 40. Nárrase en primeira per-
soa, desde a perspectiva da
protagonista, se ben aparecen in-
tercalados uns textos denomina-
dos “gravacións orixinais” onde,
ao xeito dun documental, outras
personaxes falan de súa vida. A
linguaxe utilizada preséntase ac-
cesíbel e coloquial, porén co
efecto de delatar as mentiras, os
tabús e a hipocrisía da xente. O
resultado é un relato coral que
non amosa piedade ningunha pa-
ra coas figuras retratadas, feito
que lles pode lembrar aos lecto-
res os libros anteriores de Berg.

No medio da existencia abu-
rrida da protagonista coas súas
múltiples trapalladas estala unha
bomba. Literalmente. A muller
atópase nun café cando sucede
isto, sobrevive ao atentado perpe-

trado por extremistas islamistas,
e foxe. Despois de abandonar a
cidade anónima e estándar onde
vivía, chega a Hamburgo. Alí hai
unha epidemia, supostamente co-
mo consecuencia dun ataque con
armas biolóxicas. Por todas par-
tes reina o caos e as leis de antes
xa non valen nada. As estruturas
habituais parecen desfacerse. Lo-
go a viaxe continúa até Berlín,
desde alí até Weimar e despois
até unha aldea onde a xente está
morrendo dunha enfermidade ra-
ra, unha especie de andazo.

Desde logo, Sibylle Berg
non se orienta pola probabilida-
de do que narra, pois esta acu-
mulación apocalíptica de des-
gracias é unha esaxeración.
Máis ben xunta e comprime as
novas que adoitamos ler nos
xornais ou ver na tele sobre ca-
tástrofes no planeta e das que
unha distancia cómoda normal-
mente nos salva. Aínda que esta
distancia desapareceu de repen-
te para os personaxes de Final
feliz, o seu reflexo nos medios
de comunicación excede a ca-
pacidade de absorción de cal-
quera. Así, a protagonista, que
non perde o seu humor, xa non

se deixa impresionar por nada e
dedícase ao aseo persoal:

“[...] en Gran Bretaña houbo
sabotaxe nunha central nuclear
que explotou, ou algo así, non
sei moi ben, que estaba no baño.
Xa non se informa dos atentados
menores que hai no mundo, hai
demasiados. China bombardeou
alguén con algo. Non o entendín
ben, que estaba no baño. As nu-
merosas catástrofes, os despren-
dementos de terras, as inunda-
cións, os furacáns, as especies
animais extinguidas, os avións
caídos do ceo, o desxeo nos po-
los, os trens descarrilados, as re-
finarías de petroleo incendiadas,
os buques petroleiros afundidos
e os camións con residuos tóxi-
cos envorcados, todo isto xa non
saca do baño a ninguén.”

A protagonista quere vivir e,
cando coñece un home xordomu-
do con coche, aproveita a oca-
sión para visitar con el, antes de
que todo –o mundo– acabe, un
sitio atractivo para os dous: Ams-
terdam. Claro que, seguindo a
comicidade particular da novela,
alí o desastre xa fixo estragos: to-
do está inundado, hai saqueos e
linchamentos, a sociedade como
tal descompúxose, anarquía xe-
neralizada. De modo que a fuxi-
da continúa, rumbo ao norte, nun
trasbordador que leva os dous a
Finlandia. Alí todo parece mara-
billoso, un auténtico paraíso co-
mo saído dun libro: neve, wodka,
paz e xente tranquila. A protago-
nista e o seu compañeiro, ao que
chegou a aprezar sen namorarse,
deciden quedar.

Acóllennos nun campo de re-
fuxiados onde se perden de vista.
Na organización do día a día su-
cédense todo tipo de utopías que
van da igualdade total inspirada
no comunismo até a formación
dunha secta con gurú. Anoxada,
a protagonista foxe outra vez, a
unha illa próxima onde un finlan-
dés que coñecera os primeiros dí-
as ten unha casiña. Por fin conse-
gue atopar a harmonía consigo

mesma e co mundo, lonxe das
catástrofes e dos medios de co-
municación. Dedícase a labores
sen transcendencia e simplemen-
te vive. Cando finalmente apare-
ce o xordomudo, inician unha vi-
da sen paixón mais tamén sen
complicacións. Comendo perdi-
ces e vivindo felices.

Desde logo, a intención de
Sibylle Berg non é a de ofrecer
unha novela para a posteridade.
Non quere competir con Cervan-
tes, Rosalía ou Kafka. Está de-
masiado situada nos nosos tem-
pos de agora con todos os seus
problemas e todas as súas como-
didades como para non mergu-
llarse na contemporaneidade.
Ora ben, os paralelos de Final fe-
liz co Cándido de Voltaire son
sorprendentes. Nos dous libros
os protagonistas están condena-
dos a unha odisea a través dos
males do mundo. O que había xa
non existe. As leis, os costumes e
os valores perden validez. Aquí
como acolá sobreveñen catástro-
fes, epidemias, guerras e mortes
nun contexto dabondo apocalíp-
tico que pon en cuestión o senti-
do da Creación. E o final feliz
consiste en vivir en compaña
dunha parella eivada/marcada
pola vida (a engordecida e des-
trozada Cunegunda, o xordomu-
do) e cultivar o xardín.

Abstracción feita das dife-
rencias obvias e importantes –o
pensamento de Voltaire e o seu
papel para a Ilustración europea,
por nomear algunhas– podemos
dicir que Sibylle Berg presentou
con Final feliz algo así como un
Cándido posmoderno, feminino
e moi pop. O seu estilo singular,
ademais, contribúe á literatura
en lingua alemana cunha faceta
curiosa que, sen ela, se botaría
de menos. É que ás veces parece
que nos chisca un ollo, como
animándonos a seguirmos mi-
rando para o que hai, mais non
sen humor.♦

FRANCK MEYER
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Rabioso eléctrico
Título: Fervendo.
Grupo: Ruxe Ruxe.
Edita: Pai música.

A formación de Aríns vén de
editar o seu novo traballo
discográfico, Fervendo, trece
cancións a ritmo de rock and

roll galego nas que a denuncia
gaña en intensidade. Producido
por Segundo Grandío, gravados
na Casa de Tolos en Gondomar
e con colaboracións da talla do
Mestre Reverendo, Julián Her-
nández, Bocixa de Zënzar, e
Mario Túzaro, entre outros, os
de Ruxe Ruxe sacan a rúa un
disco combativo no que a críti-
ca vai dende a chuvia ácida ou
o INEM até a marea negra.♦

Dez anos ao vivo
Título: Dez anos ao vivo.
Grupo: Fía na roca.
Edita: Discmedi.

O pasado mes de outubro Fía
na roca cumpriu dez anos de

música e espectáculo e
celebrounos como mellor
saben, subidos ao escenario en
pleno directo. Dese concerto
aparece como resultado Dez
anos ao vivo, un disco recom-
pilatorio que vén de saír estes
días. Nel recóllense dezaseis
pezas a través das que se fai
un repaso da traxectoria da

formación, dende aqueles pri-
meiros temas instrumentais até
as cancións máis recentes,
froito da incorporación da voz
de Sonia Lebedynsky.♦

Folc enlatado
para crianzas
Título: Canción para os croques.
Grupo: Conservas Lambón.
Edita: Discmedi.

Baixo o nome Conservas lam-
bón reúnense nun mesmo pro-
xecto as voces de Pilocha,
Carlos Blanco, Laura Amado,
Laura Portolés e os integrantes
do grupo Dakidarría. Xuntos
veñen de presentar un disco

dirixido aos máis cativos, nos
que as letras son tiradas de po-
etas galegos, entre outras de
composición propia. Nel, o
hammond do Mestre Reveren-
do, as arpas e bouzokis de Roi
Casal están enlatados xunto co
violín e a mandolina de Harry
C., todo baixo a batuta de An-
tón Seoane.♦

Cando nada é como era
Novela irónica da alemana Sibylle Berg sobre un mundo en caos

Sibylle Berg
presentou
con Final
feliz algo así
como un
Cándido
posmoderno
feminino e
moi pop.

Sibylle Berg.



No libro Do tempo posuído fai
unha antoloxía poética de co-
renta anos. Como se atopa
diante desa recapitulación?

Supón unha colleita ampla,
unha selección, pero tamén unha
reestruturación. O título indica a
división en catro tempos, o da
historia, o do exilio, o da liturxia
e o do legado que supoñen catro
etapas na evolución do poeta,
aínda que sempre trate que por ri-
ba diso se dese unha coherencia
na visión do mundo. Existe un
desenvolvemento, pero sempre
desde o suposto dunha razón uni-
tiva que debe ter toda obra dun
poeta. Adoito ser autocrítico. A
miña obra é limitada, reflexiva,
tardo uns nove ou dez anos en es-
cribir un libro e, polo tanto, a re-
visión faise xa no longo momen-
to da escrita. Atopas, poño por
caso, poemas escritos na adoles-
cencia que teñen valor sentimen-
tal pero unha categoría estética
inferior. O poeta ás veces identi-
fícase sentimentalmente con tex-
tos que non son os mellores pero
debe, ante todo, vixiar a estética. 

Para vostede o valor estéti-
co é entón o punto de partida?

O poeta crea primordial-
mente obxectos estéticos. Iso
non significa que non existan
outros valores pero veñen da-
dos desde e despois do estético,
nunca por riba. Se non funcio-
na a estética tampouco o farán
eses outros valores. 

Pero en vostede dáse unha
certa teimosía en revisar a
obra. A súa primeira antoloxía
é de 1987 e xa van catro, todas
ao seu coidado. Que significa
esa necesidade de relectura?

Para ser rigoroso, que é outra
necesidade do escritor, a obra de-
be estar sometida a permanentes
relecturas que debe facer funda-
mentalmente o propio poeta. Os
antólogos poden facer estupen-
das antoloxías pero nunca serán
como as que elabora o autor ao
atoparse de novo coa súa obra. 

Ao xuntar a obra valórase
en si mesma, pero tamén por
comparación. No seu caso fá-
lase da renovación do discur-
so poético, en especial, coa
aparición de Mesteres. 

Do que estou certo, en pri-
meiro lugar como lector, críti-
co e estudioso da poesía, é que
houbo unha longa etapa da po-
esía galega absolutamente er-
ma que rematou arredor deses
anos. Entre 1976 e 1981 hai
unha serie de libros que traen
obras poéticas anovadoras. 

Malia a dura situación
política, non é excesivo falar
de “ermo absoluto”?

Coido que hai aproximada-
mente unha década, desde o
1967, que é un ano de grandes
libros, ate 1976 no que se da un
grande baleiro que queda cou-
tado coa aparición de libros de
moi variadas tendencias. 

Está a falar da ruptura co
socialrealismo?

Dáse unha ruptura que
aporta unha chea de liñas máis.
O meu libro non ten nada a ver
co de Ferrín nin este co de Vi-
lanova que son aos que a críti-
ca se ven referindo pero tamén
están o de Pexegueiro ou o de
Vítor Vaqueiro. Rómpese co
ermo que respondía a un auto-

matismo. Non hai liñas poéti-
cas boas ou malas de por si. O
mal das poéticas é cando se au-
tomatizan, cando non son este-
ticamente revolucionarias. 

A poesía ten que ser entón
revolucionaria?

Evidentemente. O que non
é revolucionario é o automatis-
mo, esteticista ou comprometi-
do. Esa foi a miña pretensión.
Un está para abrir camiños,
non para pechalos. 

A súa obra abre o camiño
dos poetas dos oitenta?

Cando chegan os poetas dos
oitenta están xa moitas cousas
feitas. Agora semella que todo
comeza con eles e compre si-
tualos historicamente. Eles
abren, pero tamén continúan
moitas liñas que xa existían. 

Vostede é un poeta que
trae a presenza doutros poe-
tas a súa obra. Tense cualifi-
cado de “culturalista”.

Dáse certo xogo e tensión

de intertextualidade, de falar
con outros textos pero non hai
culturalismo porque eu nunca
fixen arte sobre arte, nunca me
interesou. Manteño diálogo con
outros autores porque o artista
vive nesas voces e ninguén po-
de permanecer alleo a unha tra-
dición ou ás autorías coetáneas
coas que se identifica. 

Implica ser, por obriga,
“lector” de poesía?

O poeta ten que facerse e
faise co diálogo cos textos, len-
do poesía, madurando a súa
sensibilidade creadora, non hai
outro xeito. 

Levouno iso a dedicarse á
literatura de xeito profesio-
nal, como profesor, investiga-
dor e crítico?

No meu caso así se deu. Pri-
meiro foi obviamente o poeta e
logo a persoa que se dedicou a
estudar a poesía. Do mesmo
modo que o poeta me levou ao
estudo da poesía, o crítico léva-

me á rigorosidade coa miña
obra, vólvese vixiante co poeta. 

Malia levar case corenta
anos vivindo en Valencia, a
súa biografía vaise tecendo
en multitude de relacións co
mundo cultural galego. 

Desde os 15 anos estaba na
tertulia de Fole e de Celestino
Fernández de la Vega, en Lugo,
e logo no ambiente cultural de
Compostela. A permanencia,
que non se quixo entender na
miña vida e na miña personali-
dade, é a fidelidade a unhas
crenzas, principios e sentimen-
tos aos que nunca renunciei. Aí
está dito todo. É o tempo da no-
sa formación, onde están as raí-
ces e as crenzas que sigo tendo. 

Vostede é, por exemplo,
un dos nomes do grupo das
Festas Minervais, que teñen
para algúns unha gran rele-
vancia no desenvolvemento
da nosa literatura. 

Aqueles anos tiveron moito

significado. Tratábase da única
vez que nun escenario como o
do Hostal e en presenza das au-
toridades, uns escritores falaban
e lían en galego. Quen teña me-
moria histórica sabe o que iso
era por volta de 1961 ou 1962,
un aspecto decisivo para o noso
proceso cultural e político. 

Franco Grande acuñou a
expresión de “os anos escuros”. 

Eran escurísimos. Non che-
gabamos a unha ducia os mozos
galeguistas que fundamos a aso-
ciación O Galo, que montamos
o primeiro Día das Letras Ga-
legas ou que fixemos a homena-
xe a Machado na Universidade.
O ambiente era claramente hos-
til para o galego. As Festas Mi-
nervais eran un acto de resisten-
cia e hai discursos de Otero de
entón que eran máis importan-
tes que os que Castelao puido
dar en anos da República. 

Se garda esa idea do que
supuña aquel tempo, por que
decide marchar?

Hai dúas razóns, unha é
porque saco unha cátedra de Li-
teratura e a outra porque paso
uns momentos de grave crise
persoal dentro do galeguismo e
coido que  o máis honesto é sa-
ír do país. Sei que se deron
moitas interpretacións, pero es-
ta é a miña. Chegou un momen-
to no que non podía escribir, es-
taba en crise persoal e creadora
e busquei unha distancia de ob-
xectividade cara o país. Dese
exilio saíu Mesteres que non se
podía ter escrito aquí. Sempre
fun o mesmo nas miñas ideas.
Son galeguista, republicano e
federal. Non estaba en determi-
nados movementos e estrate-
xias e sentín desamparo. 

Desde entón o exilio é un-
ha constante na súa poesía. 

Se a miña poesía ten un
acento unitario é o elexíaco. Xa
en Palabra de honor está a ele-
xía pola infancia perdida, pola
felicidade nas terras do Páramo.
A saída de Galiza, a partida físi-
ca, convértese en símbolo da
miña poesía. É a ollada para un-
ha patria que vexo lonxe, fantas-
mal, perdida, chea de mortos. Aí
está outra elexía, outra concien-
cia de perda, de desvaimento. 

Case toda a súa xeración
fíxose monolíngue na escrita,
vostede mantivo sempre a
autoría en galego e español. 

Até a miña marcha de Gali-
za, fóra dalgúns poemas en cas-
telán, practicamente escribía só
en galego. O que sucede é que
cando chego a outro mundo ató-
pome cunha vida nova e con ou-
tros escenarios. Ese mundo non
se me representa en galego, do
mesmo xeito que Mesteres non
podería existir en castelán. Non
vou, nin teño por que, renunciar
a esta situación. 

Quere dicir que é fácil a
distinción na poesía entre un-
ha e outra lingua?

A representación de cada
mundo dáse nunha lingua e non
hai ningún conflito entre elas. 

Non ten medo de que, po-
la distancia, o mundo galego
desapareza na súa poesía?

Nunca se me deu este temor
porque sería renunciar ás mi-
ñas fidelidades e crenzas e iso
non se dará nunca.♦
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Arcadio López-Casanova
‘O mal da poesía é o automatismo’

CARME VIDAL

Venta Arcadio López-Casanova (Lugo, 1942) que en agosto escribirá un libro “moi lugués”. Leva
case unha década sen concluír un poemario en galego, paréntese roto só polas composicións que vi-
ron a luz pola morte dos seus amigos Avilés de Taramancos, Uxío Novneyra e Carlos Casares. A pu-
blicación de Mesteres en 1976 situou o seu nome como un dos renovadores da poesía galega. Vivía
xa entón Arcadio López-Casanova en Valencia, onde exerce na actualidade de profesor da Universi-
dade, e levaba xa varios anos publicando ademais de ser un dos coñecidos mozos que remexeran o
ambiente cultural compostelán. Para o futuro quedaba a construcción dunha sólida obra poética que
iría aparecendo en galego e español e u recoñecido traballo como crítico e estudioso da literatura.
Estivo en Compostela para participar no encontro “Galicia e Iberoamérica, un mundo literario” or-
ganizado polo Pen Clube e cando falamos con el levaba baixo o brazo un exemplar do seu libro re-
centemente publicado Do tempo posuído (Espiral Maior) no que recolle obra poética de catro décadas. 

ANDRÉS PANARO



A.N.T.
O pasado 10 de xullo inaugu-
rouse na cidade de Pontevedra
a vixésimo oitava edición da
Bienal de Arte, na que se afon-
da, dende diferentes expresión
artísticas, sobre o percorrido
nómade. Baixo o título No
principio era a viaxe, case trin-
ta artista internacionais pre-
sentan en diferentes espazos
da cidade as súas propostas. A
mostra, ademais de romper
fronteiras na arte contemporá-
nea, recolle paralelismos coas
peregrinacións xacobeas na
súa mostra máis internacional.

Este fin de semana vén de arran-
car unha nova edición da Bienal
de Pontevedra, na que un total de
vintenove artistas de toda Euro-
pa, entre eles catro galegos, re-
flexionan ao redor da viaxe, do
movemento e as peregrinacións
relixiosas ou ateas. A mostra que
aparece espallada por diferentes
salas de Pontevedra, establecen-
do un “diálogo artístico coa pro-
pia cidade”, como indica o comi-
sario xefe Xosé Carlos Valle Pé-
rez, poderá ser visitada até o vin-
deiro 5 de setembro.  

En palabras do comisario, a
nova edición xira entorno á via-
xe “porque toda viaxe implica
unha ruptura de límites e nestas
alturas os artistas son nómades e
non saben de fronteiras”. Cunha
vocación internacional e de revi-
sións de valores emerxentes co-
mo motor de cada unha das bie-
nais pasadas, a exposición deste
ano quere subliñar a pretensión
de servir de ponte entre diferen-
tes contextos creativos e rachar
as fronteiras xeográficas. “Se
ben antes partíase da península
ibérica para establecer relacións
con outros países, nesta ocasión
tomouse como referente único
Europa, un continente que histo-
ricamente sabe moito de cami-
ños e peregrinaxes”, indica Xo-
sé Carlos Valle. 

Organizada pola Deputación
de Pontevedra e comisariada
ademais por Miguel von Hafe
Pérez e David G. Torres, a mos-
tra ofrece un roteiro a través da
obra de figuras destacadas dentro
do ámbito artístico internacional,
dende Galiza até Turquía, pasan-
do por Gran Bretaña ou Bélxica.
A obra do artista español Fernan-
do Sánchez Castillo, na que refle-
xiona sobre o abuso de poder a
través dunha composición na que
a cabeza dun ditador é arrastrada
por un Citroën 2CV, convive na
mostra xunto a creación de An-
dré Cepeda, na que o fotografo
portugués presenta unha serie de
imaxes de camións que arderon
nos incendios forestais de 2003.
De Portugal tamén procede Joao
Pedro Vale Luís Palma que para a
mostra creou “Milagre”, a meta-
morfose dun barco ateigado de

diferentes elementos nun intento
de tapar buratos para evitar o
afundimento. Outra obra desta-
cada pola monumentalidade é a
do británico Graham Gussin, coa
que transformou unha das salas
do Pazo da Cultura de Ponteve-
dra cunha combinación de filtros
violáceos e area das Rías Baixas,
mercada a un areeiro profesional. 

Pegada galega

Entre os vinte nove artistas se-
leccionados de toda Europa,
destaca a presenza galega. En
total catro artistas que comezan

a despuntar no panorama inter-
nacional dan vida a proposta
galega. A repetición metódica
de elemento na procura de xe-
rar tramas ou percorridos obse-
sivos que ofrece Almudena Fer-
nández Fariña, as estruturas de
Mónica Alonso que suxiren no
espectador diferentes estados
de ánimo, as propostas ligadas
ao proceso perceptivo de Ru-
bén Ramos e as creacións de
Suso Fandiño enchen a sección
adicada á obra do país

Fronte a pasadas edicións, a
presente bienal emprega un nú-
mero maior de espazos de ex-

posición porque, como indica o
comisario xefe “cada vez é
maior a cantidade de obras que
se presentan e porque cada ar-
tista precisa o seu lugar para
que a obra dun non se integre
na de outro”. Deste xeito, ao
Pazo da Cultura como escena-
rio principal súmanselle por
primeira vez diversas aulas da
Facultade de Belas Artes e da
Escola de Restauración así co-
mo o instituto Valle-Inclán. 

Afondando na idea da via-
xe, a bienal de Pontevedra crea
tamén un paralelismo coas ce-
lebracións do ano xubilar.♦
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Otero
e o cine
DAMIÁN VILLALAÍN

Antonio Fraguas
confesou nunha ocasión
que só fora ao cine dúas

veces en toda a súa vida.
Fraguas equiparaba a sétima ar-
te cos “cafés e as cuchipandas”,
entretementos que tampouco
eran do seu agrado. Botaba
contas e afirmaba que todo o
que aforrara privándose deses
pecaminosos praceres o inves-
tira en libros, que deben andar
agora polos andeis do Museo
do Pobo Galego, agardando
pola man de neve que saiba
rescatar as sabedorías ás que
Fraguas dedicou a súa enteira
vida sen cine.

Escoitei isto antonte, en Ce-
lanova, de boca de Marcos Val-
cárcel, que conferenciou nun
curso da Universidade de Vigo
e a Fundación Carlos Casares
sobre “Literatura e cine”. A
idea que do cine tiñan Otero
Pedrayo e Risco non andaba
moi lonxe da expresada por
Fraguas, un home santo e
inocente, do estilo de Xocas, ao
que é fácil imaxinarse facendo
o sinal da cruz ao pasar por
diante dun cartel de Gilda. En-
debén, todo parece indicar que
nin Risco nin Otero compartían
o desdén de don Antonio polos
cafés, as cuchipandas e mesmo
por outras diversións
tendencialmente carnívoras. O
catolicismo ortodoxo e
obediente, mitificado e cerimo-
nial desta estraña parella era
compatíbel, sobre todo no caso
de Otero, cun hedonismo moi
ben repartido entre a carne e o
espírito. Pero o cine, tan a me-
dio camiño entre unha cousa e
outra, nunca tivo un sitio no
seu inventario de gozos.

Otero, así e todo, dedícalle
ao cine o capítulo derradeiro da
súa Historia del Arte Universal,
un voluminoso texto atopado hai
catro anos nun armario de
Trasalba e agora publicado por
Galaxia. Neste escrito, Otero
tenta comprender o cine como
unha arte para o cidadán
anónimo e solitario da moderni-
dade urbana, para o individuo
sen rostro dos cadros de Hopper,
quen tamén pintou xentes nos
cines. E pouco importa que hoxe
o cine se convertese nun diverti-
mento para greas adolescentes.
A filigrana intelectual que Otero
tece arredor do cine transcende o
propio obxecto cinematográfico
e vaise transformando nunha su-
xestiva e, como non, melancóli-
ca reflexión sobre a condición
da arte no mundo moderno. Ote-
ro, tantas veces novelista
vagabundo e malogrado, tamén
tende ao exceso verborreico co-
mo ensaísta. Pero, aínda así, hai
nos seus ensaios unha inusual fi-
nura perceptiva e unha indómita
vocación pola interpretación ori-
xinal, que se ás veces resulta un
punto inextricábel noutras
ocasións produce brillos escinti-
lantes, relampos propios dunha
intuición única e xenial. Estaba
en estado de graza cando
escribiu este texto sobre o cine,
cando escribiu todo este libro
encantadoramente anticuado.♦

Homenaxe a Borobó. Moi poucas persoas ostentan hoxe a capacidade de convocatoria que
ten Raimundo Domínguez, Borobó. Así se puxo de manifesto o 10 de xullo en Boiro, onde lle renderon unha
homaxe de lembranza, por máis que, como afirmou Xosé Mª Palmeiro, “todo semelle indicar que Borobó se-
gue entre nós”. Moitos foron os amigos e admiradores que participaron nos diferentes actos programados e
moitas foron as adhesións de distintas corporacións e organismos, en gran medida presentes. Nas mesas re-
dondas glosáronse desde os aspectos xornalísticos de Borobó, as súas calidades persoais á súa traxectoria vital
ou política. Na descuberta dun busto na Casa da Cultura que leva o nome do tamén galeguista Ramón Martí-
nez López, na inaguración dunha gabada mostra poética de Paola Domínguez, con textos do mesmo Borobó
e, finalmente, na descuberta dunha placa na súa casa de Trebonzos, na que participaron tamén os veciños, lem-
brando o amigo que vai facer un ano que finou. Malia que o seu maxisterio, unanimente gabado polos xorna-
listas, teña unha cativa expresión nos medios actuais, lembrou o director d’A Nosa Terra, Afonso Eiré.♦

De esquerda a dereita, Gonzalo Bouza-Brey Álvarez, Lois Celeiro, Xosé López e Afonso Eiré.                                            A.N.T.

As viaxes, motivo da
XXVIII Bienal de Arte de Pontevedra 
Vinte e nove artistas de toda Europa participan na mostra

Amor nas nubes. Pisex 6



“As festas de agora xa non son
coma as de antes”, afirman os
máis vellos e tamén os madu-
ros. Por unha vez, déanlles a
razón. Só as gastronómicas ou
as de xantar manteñen ese
aquel tradicional. As outras so-
fren a contaminación da televi-
sión. Unicamente se pode sal-
var unha en cada comarca, pa-
ra a semente, dirán.

As grandes verbenas apos-
tan por orquestras espectáculo
que van mostrar luces, decibe-
lios, movementos, vestiarios,
pernas e cus de garotas. Moi
poucas son as que se preocupan
de facer música. E a xente, co-
ma pampa escapa para alá atrás
para que non lle rebenten os ou-
vidos e olla a distancia o espec-
táculo case do mesmo tamaño
como se fose nun televisor.

E os vocalistas de sempre,
convertidos en animadores, non
acertan a conectar coa xente. E
ninguén baila, nin sequera os que
teñen ganas. Non fan música pa-

ra bailar, senón para lucirse. E
nada de mudar o repertorio prefi-

xado. Eles mandan, son artistas,
faltaría máis. Enfadándose can-

do a xente non responde axeita-
damente. Porque a xente tamén
sente vergoña moitas veces en
bailar, adoptando unha actitude
pasiva e case pedindo perdón pa-
ra non molestar os que están
apampados ollando o mesmo es-
pectáculo, cuspidiño, ao que sae
pola TVG a noite dos venres.

A diferenza é que co Luar si
que bailan. Sería para realizar
unha tese saber que lles dan alá
en Touro para que se movan du-
rante dúas horas, vellos e no-
vos, e non o fagan na praza da
vila. Se cadra pensan que bailar
sen saír na televisión é de pai-
láns. Os mozos vanse ás disco-

tecas para non vérense as caras.
Outra novidade é que agora

as festas se asemellan moito aos
mercados ou “rastros”. Postos e
postos cos máis variados produ-
tos. Como é festa, o chusco é
que sempre hai quen merque. A
festa do consumismo.

Menos mal que nos quedan
os bares. Pero as mesas, mesotes,
cadeiras e bancos van desapare-
cendo pouco a pouco. Tampouco
hai viño (so que sexa unha festa
das de comer no campo). Vasos
de plástico e prezos astronómi-
cos. Bebida do tempo, quente. 

Menos mal que nos queda o
polbo, cando o hai, como re-
ferencia tradicional. Ou as ros-
quillas. Na zona de Vigo, Val
Miñor e Baixo Miño non hai
reunión de máis dunha ducia de
persoas sen rosquilleira... E ta-
mén os turistas e os emigrantes
que, sen saberen dos cambios,
aínda teiman en divertirse e que
as festas sirvan para o que sem-
pre valeron.♦
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VViivvaann  aass  ffeessttaass!!
B. LAXE

As verbenas trocan a música para bailar polo espectáculo para
quedar de miranda, iso si, ben lonxe para non derramar os ouvidos.

Reportaxe Gráfica: XOSÉ LUÍS ALONSO



Equivócanse aqueles que din
que para surfear cómpre saír do
noroeste da península. Cando
menos iso é o que suxire David
Alfaia, presidente da Federación
Galega de Surf, para quen as no-
sas praias son óptimas para
practicar este deporte durante to-
do o ano. 

Entre todas, vintecinco se-
mellan ser as preferidas. No nor-
te, en Ferrol os surfers chantan
as súas táboas en Doniños, un-
ha praia que ofrece boas ondas
pero que ás veces pode masifi-
carse. Aquí é onde se celebra en
setembro unha proba do Cam-
pionato do Mundo de Body, no
que adoita participar algún gale-
go pero que se converte, máis

ben, nun punto de encontro para
ver á calidade da elite. A Praia de

Pantín, tamén en Ferrol, e con
características semellantes, é

outra das que máis deportistas
aglutina no verán e na que ten lu-

gar unha das probas mundiais
de surf. Destacada, pero máis
tranquila, a de Valdoviño. 

Na costa de Lugo, aínda que
para o inverno, as de Foz, Vivei-
ro e Ribadeo.

Dende A Coruña a Carballo
destacan polas súas caracterís-
ticas o areal de Razo, con ondas
durante todo o ano e escola de
surf e a praia de Barrañán, ta-
mén con centro de aprendizaxe
no que, como na maior parte de-
les, impártense cursos para prin-
cipiantes por unha media de 60
euros, con monitor e o material
incluídos. Ademais destacan a
de Malpica, Caión, Sabón e o Or-
zán para o inverno.

Non embargante, quizais as
máis impresionantes sexan as
de Fisterra, por ser areais salva-
xes, cun contorno incomparábel.
Os profesionais prefiren a de So-
esto, a dous quilómetros do cen-
tro de Laxe, na que está permiti-
da a acampada libre.

Na zona do Barbanza, Castro
Baroña, a Praia das Furnas e
Río Sieira, todas no concello do
Son. Será aquí precisamente on-
de se celebren dentro de dúas
semanas os Xogos Náuticos In-
tercélticos, un dos eventos máis
destacados do verán. 

Nas Rías Baixas A Lanzada e
Montalbo, en Sanxenxo, e Patos
en Nigrán. Os surfistas do sur de
Pontevedra prefiren moitas ve-
ces o país veciño para coller as
ondas. A pouco máis de media
hora da fronteira atópanse as
praias de Moledo, Áncora e Aci-
fe, nas que ademais de galegos,
danse cita afeccionados de toda
Europa.

Hai ondas?

Para ver o estado do mar existen
varias páxinas web, entre elas a
da federación galega (www.fg-
surf.com). Nela inclúense un en-
lace coa predición da mariña dos
EE UU, no que se amosa o esta-
do do mar en todo o Atlántico e a
situación das ondas a través dos
datos rexistrados nas boias.
Existe ademais o sistema do
SMS, aínda que máis caro, para
saber como está o mar no día.♦
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Pinocho,
un replicante
feliz
Pinocho é un caso estraño entre os repli-
cantes. Precisemos, para entendernos, pre-
viamente a palabra “replicante”. Nun di-
cionario común dirásenos que replicante é
o que replica, co cal non aclaramos nada.
Non van por aí as cousas. É necesario fa-
cer algunhas referencias á bioloxía. Xa sa-
bemos que unha réplica é a copia, proba-
belmente exacta, de algo ou a resposta a
algo. Así, unha persoa replica a outra, co-
mo tal nun xuízo, pero tamén existen polo
mundo réplicas do Gernika, da Gioconda,
etc. Utilizouse esa palabra para designar o
feito de que o ADN, ácido desoxirribonu-
cleico (pero tamén o ARN, ácido ribonu-
cleico), é capaz de facer copias exactas de

si mesmo, e iso é o que explica a reprodu-
ción dos seres vivos e que sigan conser-
vando as súas características xenéticas
dunha xeración a outra. Copias de si mes-
mo: a iso chamóuselle replicación do
ADN. Imaxinemos agora que somos capa-
ces de facer copias exactas dunha célula
(algo que fai comunmente a natureza):
esas células serían entre si clónicas, e o
conxunto de todas, un clon. Se damos un
pequeno salto e pasamos a clonar seres hu-
manos entraremos, ou non? no terreo da
ciencia ficción. Na película Blade Runner
chámaselles replicantes a ese seres, non de
todo humanos, pero si feitos a partir de cé-
lulas humanas, por replicación do seu
ADN; ou sexa, por clonación. Seres se-
mihumanos, que ademais, son as nosas
criaturas e que queren, con toda xustiza,
ser iguais aos seus creadores. Seres que
son unha réplica da humanidade. Repli-
cantes en ambos os sentidos da palabra. E
o drama do policía encargado de persegui-
los é que xa non hai maneira de diferen-
cialos dun ser humano normal. Normal?

Ben, volvamos ao noso. Pinocho é un
replicante estraño. Un estraño enxeño, un-
ha estraña criatura, porque é a única capaz
de equipararse ao seu creador. É un repli-

cante porque os replicantes son, digámolo
claramente, criaturas feitas polos homes,
pero que queren ser iguais aos verdadeiros
homes. É un replicante o Golem, aquel ser
creado de barro –a imitación de Deus– po-
los rabinos magos, só con escribirlle a un
boneco a palabra apropiada na fronte. A pa-
labra que dá a vida. Pero o Golem rebélase
e o rabino decídese a modificar a palabra e
matalo. É un replicante o monstro de Fran-
kenstein, ese monstro tenrísimo e incom-
prendido, feito de anacos de cadáveres, ou
sexa, exactamente igual a calquera ser hu-
mano (pois, quen non é un monstro tenro e
incomprendido, quen non está feito de ana-
cos de outros eu xa mortos?). Pero tamén
se rebela e morre, é destruído. A súa utopía
de ser coma os homes non se pode cumprir.
Son replicantes os autómatas, sono as cria-
turas semihumanas do Doutor Moreau e
sono os replicantes de Blade Runner. E to-
dos, sen excepción, fracasan.

Pero Pinocho non. Pinocho fai moitas
cousas mal, erra, elixe o peor, nun episodio
que lembra a Xonás (pero, non é Xonás un-
ha criatura, non desobedece a Deus, non se
rebela contra o seu destino?) é engulido
pola balea, por Leviathán mesmo, polo
mal, pola escuridade. Pero Pinocho ten un-

ha alma que sempre o salva (pois, que é un-
ha fada máis ca a personificación da ánima,
da alma, desa doncela que está no interior
de todo ser humano?) e que, finalmente, lle
confire o libre albedrío, a liberdade, o don
da humanidade. Pinocho deixa de ser de
madeira e consegue o que lle foi negado ao
monstro de Frankenstein. É curioso: Os re-
plicantes de Blade Runner (na novela de
Philip K. Dick son robots humanizados. O
título é Soñan os androides con ovellas me-
cánicas? Verdadeiramente, o título é sensa-
cional e xa indica por onde van os tiros: ta-
mén os androides soñan, ergo son huma-
nos) son de carne e trátanos como se fosen
de madeira. En realidade, Frankenstein é
unha metáfora da condición humana. O
destino dos replicantes é sufrir. Tamén so-
fre Pinocho, outra metáfora: a metáfora do
neno, que chega a ser home. Por iso é o
único replicante feliz: aínda é inconsciente.
Poderiamos dicir que onde remata Pinocho
empeza Frankenstein.

Pinocho, o replicante feliz, quere ser
como o seu creador e conségueo. Adán, o
noso pai, pretendía o mesmo: ser como
Deus. E só conseguiu abrir os ollos e ver,
e ser un ser humano, como o que soñou a
historia de Pinocho, o gran Collodi.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

MAR BARROS

Sol, ondas e táboa. No país existe un número importante de praias nas que é posíbel practicar
surf e bodyboard durante todo ano. Vintecinco delas son as máis destacadas para gozar do mar.

Reportaxe Gráfica: DAVID RENDO

As mellores praias
para surfear



“Un bo día quixen que a Venus do
espello experimentase o erotismo
da lareira, conectando a súa epi-
derme voluptuosa coa pel graxenta
dos chourizos. E que Magritte per-
correse silandeiro os recunchos de
Galiza. E que Marilyn, vista por
Warhol, comparta o misticismo da
Inmaculada, vista por Murillo. E que
as Meninas, os Reis e mesmo Veláz-
quez vaian tomar café e deixen des-
cansar ao can ao carón da luz que
entra pola fiestra. E quero rirme até
de Duchamp, o sinvergonza máis lú-
cido da historia da arte, e converter
a súa provocativa Gioconda nun ne-
gativo fotográfico”. Esta reflexión
de Roberto Ribao sintetiza o fío con-
ductor de Harte, a última exposición
do fotógrafo que se pode visitar na
Coruña.

Coa vontade de transformar a
realidade e crear un espazo imaxi-
nado, o artista ailla elementos dos
grandes clásicos da arte universal
para situalos en contextos reais, fo-
tografados no país. Así un perso-
naxe do Guernica convértese en
lámpada e a serea de Magritte es-
támpase nun faro do norte. Con re-
tranca aprópiase dos grandes pro-
tagonistas da pintura, xoga con
eles, sen afán de dismitificar a arte.

Comezou hai nove anos, como
brincadeira, aproveitándose da in-
tervención tecnolóxica sobre ima-
xes dixitalizadas. Observou a Ve-
nus do espello, cortou e pegou e
outorgoulle unha nova perspectiva
á mirada canónica cunha ristra de
chourizos. Esta foi a primeira imaxe
creada e a partir de aí foron suce-
déndose as montaxes que agora

dan vida a Harte, unha mostra na
que Ribao artella unha nova “poé-
tica visual im-posíbel”.

Como el mesmo indica “a foto-
grafía é o medio de expresión con-
siderado socialmente como máis
veraz e verosímil. Precisamente por
iso preséntase como ideal para
construír ese mundo posíbel, conci-
liando a realidade coa interpreta-
ción, o real coa metáfora”.

Harte permanecerá aberta ao
público ate o vindeiro 27 de xullo
na sala coruñesa Rinconcoruñarte.♦
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Chus Lago 
‘O alpinismo
goza de boa saúde
en Galiza’

SILVIA ROZAS
Este sábado intentará co-
roar a cima do Korgenevs-
kaya e do Comunismo na
antiga Unión Soviética pa-
ra acadar o título “Leopar-
do das Neves”, cal é a súa
principal preocupación?

Que o tempo se deixe,
sobre todo no Comunismo,
onde hai moitos riscos de
avalanchas.

E o próximo obxectivo?
A Antártida, o 25 de no-

vembro. Acompañada de
Miguel Ángel Vidal tratarei
de escalar os 5.140 metros
do Macizo Vinson.

Como son os días ante-
riores a unha experiencia
como esta?

É importante que a última
semana sexa tranquila, pero
ao final sempre andas con ten-
sión porque estás moi ocupa-
da comprobando o material,
comprando comida, baterías,
configurando o teléfono...

Pensa que as mulleres es-
tán a conquistar un deporte
que tradicionalmente era
desempeñado por homes?

En España hai moita tradi-
ción pero na base da pirámide.
É dicir, comezan moitas mu-
lleres porque é unha activida-
de que non modifica moito a
vida cotiá, pero poucas che-
gan ao nivel profesional.

Que é o máis importan-
te neste deporte?

A determinación é fun-
damental, pois é a que te le-
va a entrenar duramente, a
renunciar a moitas cousas, a
non desanimarte ante as difi-
cultades que se presentan na
montaña e na procura de pa-
trocinadores...

Por que o alpinismo?
Porque a montaña me

gusta dende sempre. Cando
era pequena pasaba moitas
tardes no monte e con once
anos propuxéronme escalar
unha montaña. Dende aque-
la tíven moi claro que era iso
o que quería facer.

En que situación se ato-
pa este deporte en Galiza?

O alpinismo goza aquí de
boa saúde. Hai moitos clubes
de montañismo, onde os
membros non son meros es-
pectadores, como acontece
noutros deportes, senón que o
practican. O problema é ato-
par patrocinadores, pero os
avances nas novas tecnoloxías
que permiten un maior segui-
mento do que estamos a facer,
xeran maior expectación e
funcionan como un reclamo
para os patrocinadores.♦

ROBERTO RIBAO,
o fotógrafo infiel

MAR BARROS

Fotografía a pintura e realiza arte
combinando negativos e óleos. Ro-
berto Ribao xoga con ambos elemen-
tos para crear un mundo ficticio pero
posíbel. Agora presenta a mostra Har-
te, unha visión irónica e desenfadada
do mundo da arte dende a fotografía.

Magritte en Touriñán. Á dereita, A luz do Guernica.

A Venus dos Chourizos, abaixo. 
Á dereita, Mondrian.



A.N.T.
A exposición “Quae Visa Pla-
cent” reúne obras do escultor
Fernando Casás, profesor en
Belas Artes, e dos pintores
Antón Abreu, Antonio Quesa-
da, Armando Guerra, Pepe
Sanxurxo Mantilla e Elsa Pé-
rez Vicente. Foi propiciada
polo Instituto de Estudos Mi-
ñoranos e apoiada polo Con-
cello. Permanecerá aberta ao
público até o 23 de xullo no IES
Auga da Laxe, en Gondomar. 

Tomando como referencia a sen-
tencia tomista “Pulcra sunt quae vi-
sa placent” (As cousas son belas
cando miralas agrada), o título des-
ta mostra adianta moito do seu con-
tido: esculturas feitas con troncos
de eucalipto e pigmento azul cobal-
to, paisaxes oníricas, maternidades
e mesmo unha serie de cadros-pro-
testa pola restauración das Meni-
nas, nos que convive Velázquez cos
turistas do presente. Diferentes esti-
los, pero cun denominador común:
“A exposición é un encontro.”, ex-
plica Carlos Méixome, director do
IEM, profesor e historiador: “Non
ten unidade temática, pero reúne a
artistas que se caracterizan por vi-
viren no Val Miñor, concretamente
en Gondomar, por teren certo pres-
tixio e por pertenceren, máis ou
menos, á mesma xeración.” Pero
cada un ten a súa técnica, e mesmo
hai estilos moi diferentes segundo
a época do autor: de Antón Abreu
hai cadros dos 60, 70 e 80. Para
Méixome, “O mellor da exposi-

ción é que os que vivimos alí em-
pecemos a construir algo en con-
xunto. Isto demostra que somos
quen de poñérmonos de acordo pa-
ra impulsar as actividades artísticas
e culturais dos tres concellos.” 

A idea xurdiu hai un ano:
Afonso Soliño, comisario da ex-
posición, pensou en xuntar a obra
dos artistas do Val Miñor. Coinci-
dindo coas festas de San Bieito en
Gondomar, e co apoio do Conce-

llo, este verán levouse ao cabo a
mostra, con grande éxito de públi-
co: “Hai unhas 20 ou 30 visitas
diarias”, salienta Carlos Méixome,
“e o día da inauguración, unhas
120, o que non está nada mal para
un concello pequeno. Aínda que o
local sexa un instituto, ten unha lu-
minosidade e un espazo moi axei-
tados.” O éxito da exposición está
no achegamento: “a xente vai ver
a obra dos seus veciños, persoas

coas que toman os viños, e que
coinciden en ser artistas de presti-
xio”. É a primeira exposición de
arte contemporánea organizada
polo IEM, logo de promover outra
de petroglifos (na actualidade en
Mos, na festa da Prehistoria).

A exposición ficará no IES
Auga da Laxe ata o 23 deste mes,
abrindo de sete a nove e media de
luns a sábado, e de doce a dúas e
media os domingos e festivos.♦
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Marlon
Brando
MARGA ROMERO

OMarlon que nos capta
coa súa ollada, de labios
grosos foi tamén repre-

sentación da fealdade. Unha nai
nova descobre abraida como a
súa naipela racha o tópico de
que toda cativez humana é
linda, sae a rúa coa súa rapariga
de días e ninguén deixa de dicir
o fea que é.  Asume a filla que
se desvive pola súa teta, dorme
de día e non para de berrar de
noite, vai sentenciar que a súa
filla non é bonita, é mais, paré-
cese a Marlon Brando polo seu
xeito de ollar profundo, polos
labios que xa se adiviñan grosos
e polo cabelo rebelde co que
naceu polo que nunca foi naipe-
la. A nena vai adquirindo cos
meses a indumentaria máis pro-
pia da feminidade até que a mo-
cidade lle rapa o pelo e curvas e
seos non fan máis que aumentar
a súa disidencia fronte a un
mundo que non lle gusta. Entón
a nai volve retomar o nome do
armario. Non sabe onde, se no
Yut ou no Bolívar de Tui, sabe
que esa vez primeira foi con
Marlon que era o namorado
Ogden Mears da Condesa de
Hong Kong de Chaplin onde
Loren mostraba as costas men-
tres poñía o sostén. Co tempo
viñeron  todas as súas imaxes
para comprender a fealdade que
agacha a complexidade
humana, como el lonxe de mo-
ralismos ía atrapando
personaxes a través dos que se
pode vislumbrar toda a súa evo-
lución, todo o devir da derradei-
ra metade do século XX, as
grandezas e miserias de
Hollywood. Kowalski arrogante
coa súa inesquecibel camisola
apegada ao corpo, o marxinal
Terry, o esquirol da Lei do
Silencio para lavar a mala
conciencia de Kazan,
personaxes agresivos, dándolles
a man ao sadismo e ao
masoquismo. Foi peiteado de
moda con Marco Antonio e
achegouse a un Werther dandi
antes de liderar o motín da
Bounty. Todas as nacidas na úl-
tima metade do XX tivemos a
sorte de poder matalo como
María nese derradeiro tango co
que nos tiña engaioladas
mostrando a crise do
patriarcado e a soidade dun ho-
me ante o cadáver da muller
morta. Precisamos só das súas
mans e nelas un gato para mos-
trar o felino demesticado Don
Vito a quen non se lle entende e
se lle ten respecto. Só a súa
inmensa careca metáfora pura
do poder ante a cámara como o
Coronel Kurtz. Morre moi ben
Brando, á beira da muller exóti-
ca que ama, dun tiro nunha
terraza abrindo os seus ollos
azuis ou regresando á infancia
xogando co seu neto. Morre coa
inmortalidade do cine e sen que
esa rapariga queira aceptar que
algo moi dela tamén se lle foi.
Insolente rebeldia.♦

Arte contemporánea
do Val Miñor

LARA R. LORENZO
O Cineclub de Pontevedra vén
de recibir o galardón “José Sa-
llier” á traxectoria empresarial
na última gala dos Mestre Ma-
teo. É o premio a unha andaina
de medio século, que fai deste
Cineclub o máis antigo dos que
fican en activo a nivel estatal e
en Galiza, xunto co Carballiño e
o Padre Feixoo, de Ourense 

A asociación naceu coma unha
alternativa cultural. A directora,
Ana Fernández, conta: “Había que
fuxir daquel cinema franquista, de
documentais orientados ao turis-
mo, e comezouse por poñer pelícu-
las españolas. A Federación Espa-
ñola de Cineclubs foi a que empe-
zou a traer as películas dos países
do Leste.” Era unha época na que a
censura facía estragos: “había moi-
tas películas que non se podían po-
ñer, e o proceso de conseguir fil-
mes esixía unha longa burocracia
con Gobernación.” De seguido
chegou unha época de esplendor,
xa nos 60, na que o Cineclub era un
punto de encontro a nivel estatal:
celebrouse unha Semana de Cine
Español na que participaron auto-
res coma Basilio Martín Patino. “E
despois do 25 de abril estivemos
recuperando moito as conexións
co Portugal”, salienta Ana Fernán-
dez, unha unión que permanece na

actualidade. O cineclub dalle espe-
cial pulo tanto ao cinema galego
coma ao dos países de fala portu-
guesa. A colaboración entre a Fe-
deración Galega de Cineclubs e a
Federaçâo Portuguesa permite a
chegada de filmes do ICAM portu-
gués. “A cuestión é darlle saída a
cousas novas que están xurdindo.”
Para Ana Fernández, un dos retos

aos que se enfronta o Cineclub é o
de conseguir apoio para a dobraxe
e tradución ao galego. 

En definitiviva, o Cineclub so-
breviviu ás crises que remataron
coa existencia de moitos outros ci-
neclubs porque “sempre houbo al-
guén manténdoo”. Mais enfróntase
a certas dificultades na actualidade:
cando tiveron que marchar da súa
sede en Caixa Madrid víronse na
necesidade dun novo local: proxec-
taron no Teatro Principal ou na sala
de cinema da Facultade de Ciencias
Sociais, especialmente propicia
dende que hai Comunicación Au-
diovisual. Actualmente agardan es-
tabelecer un convenio coa Univer-
sidade, e teren un programa anual
estábel. Outro dos obxectivos do
Cineclub é o autofinanciamento,
para evitar a dependencia das insti-
tucións: “a Xunta apóianos a través
da Federación, e o Concello axuda,
pero con tanto retraso que ás veces
nos paraliza”, quéixase a directora.
A respecto das dificultades, tamén
compara o reto á censura dos co-
mezos do Cineclub co reto á indus-
tria nortamericana hoxe: “Hai outro
tipo de censura non explícita, que é
a das multinacionais. Queda aí un
“francotirador”, que é Michael Mo-
ore: na gala dos Óscar subíronlle a
música cando empezou a falar en
contra da guerra, e agora é número

un en pantalla. Era o que pasaba
aquí: ao ser censurada a cultura, to-
do o mundo quería ler os libros
prohibidos.”

A cultura de consumo é algo
que preocupa á directiva do Cine-
club, que constitúe unha alternati-
va ao cinema comercial. Insírese
na Rede de Economía Solidaria,
entidade de ámbito estatal na que
conviven asociacións interesadas
pola cultura, agricultura ecolóxica,
reciclaxe, banca ética, inserción
sociolaboral... O Cineclub partici-
pa mediante cinefórum encol de
diversos temas: en marzo adicá-
ronse aos malos tratos. “Trátase de
que a xente participe, non veña ver
a película e marche, senón que a
comente: entre os socios, os que
máis se implican son os máis no-
vos, o público universitario. Con-
fío en que sexa esta mocidade
quen tome o relevo.” O cineclub
participa tamén no programa
“Noites abertas”, mediante obra-
doiros e debates, mais Ana Fer-
nández lamenta a perspectiva con-
sumista e a pouca participación: os
asistentes non quedan ao coloquio.

Tras estes cincuenta anos de
Cineclub, Ana Fernández ten moi-
tos desexos: “un convenio, un pro-
grama estábel, e poder autofinan-
ciarnos”, pero que se condensan en
un: “poder chegar ao centenario.♦

Sala da mostra no IES Auga da Laxe, en Gondomar.

Premio ao cineclub de Pontevedra
no seu 50 aniversario

Ana Fernández, Directora do cine club.
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Máis aló da esencia,
Otherwise than
Beings, é o título

dunha das dúas obras máis
interesantes de Emmanuel
Lévinas, 1906-1995:
“Somos grazas ao
“Outro”. A suxectividade
está en nacemento
permanente; en certa
maneira é sempre o
“outro” quen nos fai nacer.
Somos un nó de relacións”.

Temos urxencia de
compoñer unha ética do
espazo, da “na nosa casa”
e das celas que nos
arrodean.

Levinas fala dunha
ética como óptica:
aprender pola ollada ao
rostro do “outro”. Desde
tal óptica poderemos
estabelecer paradigmas de
progreso que leven a
horizontes dignos.

Cabe preguntarmos:
Desde onde ollamos o
mundo? Se realmente é
“desde o outro”, estaremos
nun horizonte de liberdade
real das persoas, no
camiño da xustiza social
cara á igualdade na
posibilidade de elixir. Sería
así a nosa conciencia un
faro que apuntaría ao
traballo como lugar de
actuación, dos insumos, da
distribución.

Voltando a Levinas:
“face to face”, cara a cara
co outro. Onde se enraíza,
se converte en pauta tal
medida vital? Non é iso o
corazón da cultura
europea? Non é Europa
senón a “biblia e os
Gregos”? Porque toda a
presenza do divino na
Biblia está na esixencia de
xustiza; desa palabra que
na Biblia expresa dereito
de ser “humano” e de
recuperar o que se lle
roubou. Para iso se
estabeleceu o “xubileo”:
devolverlles aos
desposuídos as
propiedades. E a
Cristiandade Medieval
voltou ao xubileo bíblico
en Roma e Compostela
para devolverlles aos
desposuídos bens, paz e
para que todos, grazas a
esa devolución,
conseguisen o perdón.

Levinas pedíalle a
Israel que, desde unha
constitución laica, optase
pola radicalidade da
xustiza bíblica. Podiamos
comunicarlles ás igrexas
cristiás: toda a vosa
dignidade está na loita
pola devolución da
dignidade a toda cretura e
a formación dunha
muralla de protección dos
espazos-templos, montes e
ríos –que non sexan
asaltados pola
“abominación da
desolación” do poder
bancario, militar ou
monárquico.♦♦

Existe a consciência de a cultura
ser um bem necessário para o de-
senvolvimento humano. Sem
cultura nunca alcançaríamos a
condição humana. Mas o qualifi-
cativo de humano não garante a
preeminência da cultura.

Também existe a consciência
de a propriedade privada ser a cau-
sa de muitos males. Dizem alguns
que isso é para sossegar as ânsias
de justiça dos desfavorecidos, e
assim possam outros acumular os
males que aqueles desprezam.

O evidente é que não se vê
tanto interesse social por abolir a
propriedade privada tangível co-
mo por abolir a intelectual. “Não
é o mesmo”, dizem-me alguns
quando exijo o mesmo trato.
“Não é o mesmo”, respondo eu,
“se a propriedade é a minha”.

Com a escusa da utilidade so-
cial ou de não ter fins de lucro
convidaram-me a participar num
roubo de recursos lusófonos.

Pretendem copiar ilegalmente
todo o tipo de materiais para lo-
go alugá-los ou cedê-los a câm-
bio duma quota de sócio. Não se-
ja que tanta cultura ainda cause a
ruína do ladrão. 

A rádio pública galega tam-
bém rouba os nossos compositores
quando utiliza as suas obras sem
licença. E não será por ignorância
da lei porque dos compositores de
fora sim que pagam as licenças.

Nesta altura do artigo recebi
a chamada dum compositor que
padece uma outra forma de rou-
bo. Um importante festival es-
panhol de música encomendou-
lhe a criação duma obra para
apresentar na sua programação
como estreia mundial. Ele cum-
priu com as datas de entrega e
características. Uma obra de câ-
mara de vinte e seis minutos de
duração e uns seis meses de tra-
balho. A partir daí, para que os
intérpretes possam tocá-la em

público, é preciso o concurso de
um especialista em cópia ou
edição da obra e para isso estão
as editoras de música. Mas eis
que um colaborador do festival
coacta o compositor para que re-
nuncie aos direitos de execução
e exploração da obra sob a ame-
aça de retirá-la da programação,
impingindo-o a pagar do seu bol-
so os custos editoriais, o qual é
uma flagrante transgressão da lei
vigente. Como se ao arquitecto
que lhe encomendamos pensar a
nossa casa lha exigimos cons-
truída, mas pelo preço da ideia.
O tal indivíduo não pode aduzir
ignorância das leis porque é in-
térprete e cofundador duma edi-
tora de música. Não vou dizer o
nome do festival porque tenho a
esperança de que ainda se im-
ponha a sensatez, e evitem que o
prestígio acumulado de anos de
trabalho sério o deite por terra
um insensato.

E falando de roubos nem se-
quer estes humildes artigos que
escrevo para A Nossa Terra se
livram. Estão a se reproduzir
noutros meios sem observar a lei
nem a mais mínima cortesia e éti-
ca profissional de pedir licença,
de citar a data e o meio em que se
publicou originalmente, nem de
perguntar ao autor se quer mudar
ou actualizar o texto. E quando
por dignidade profissional peço
explicações ainda recibo uma
sarta de insultos, como a resposta
que nestes dias me chegou do di-
rector dum meio que se distribui
em quiosques. Assim nos vai.

Se é por utilidade social, evi-
dentemente sem fins de lucro,
não seria melhor que, em vez de
roubar a fome dos autores, atra-
cassem bancos para redistribuir
o dinheiro solidariamente? Vai
ser que os criadores da cultura
não temos propriamente con-
dição humana.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Roubos culturais

Foi en febreiro do 84 cando na
compaña do señor Manolo “O
Gardés” fomos á Devesa do Rei,
tamén Fonte de Armada ou To-
mada dos Ineses, na procura
dunha tumba por indicación de
Santiago dos Alboreses de Baí-
ña, casado no Carballo de Bare-
do, na casa do Pé do Rato.

Nos anos 30 Luís e Pepe, fillos
de Inés, de Sabarís, fixeron socal-
cos, plantaron árbores froiteiras,
criaron animais e venderon, cando
non daban, o froito da terra e do tra-
ballo do home. Eles viñeran da Ar-
xentina, un socialista, Luís, o outro
anarquista. Pepe daba clases de es-
peranto no local da Sociedade La-
brega da Porta do Sol de Sabarís.
Cando o Glorioso Movemento Na-
cional agacháronse na casa de señor
Ventura “O Cego” até que no mes
de outubro chegoulle o chivatazo ao
posto da garda civil de Baiona por-
que se o señor Ventura era cego, e
Dolores, a criada, analfabeta non vi-
ña a nada mercar o xornal nin tales
cantidades de víveres. O cabo Pena
achegouse coa escusa de ollar os li-
bros da boa biblioteca do señor Ven-
tura, acompañado dos gardas Pania-
gua e Refojos. No tiroteo que se
produciu este último faleceu no mo-
mento por disparo da arma dos de
Inés que fuxiron pola porta traseira
da casa. Luís foi abatido nas viñas
de Areán e Pepe no muro do cam-
posanto de Sabarís. Era mediodía
do 13 de outubro do 36. Ás 15:15 h.
tocoulle a vez á criada. A vinganza
sanguinaria continuou ás 3 da ma-
drugada do 15 de outubro, no quiló-
metro 58 da estrada da Garda. Alí
nove inocentes de Baiona, Sabarís e
Panxón foron asasinados.

A citada tumba non a atopa-
mos, pero naquel día e noutros su-
cesivos descubrimos un dos máis
singulares conxuntos rupestres de
Galiza pola cantidade, pola varie-
dade e pola calidade dalgunhas su-
perficies. Son tres ducias de inscul-

turas nas que se representaron cir-
cos, coviñas, cuadrúpedes, reticu-
lados, muíños rupestres de soporte
fixo, alfabetiformes e varios dese-
ños abstractos sen igual en Galiza.

O achado foi publicado en pe-
riódicos e libros e as distintas visi-
tas deron como froito a descuberta
dun dos paneis de arte esquemática
máis importante do noroeste da pe-
nínsula ibérica. Emprázase na pa-
rede leste do Outeiro dos Lameiros
presidindo o conxunto da estación
arqueolóxica (190 m.h.) cunha so-
noridade de teatro clásico.

É un petroglifo que rompe cos
esquemas comúns da arte rupestre
ao aire libre das Rías Baixas e
norte de Portugal con semellanza
cunha superficie do Farol de
Montedor. Chama a atención o
emprazamento nunha parede ver-
tical que excede nalgunha parte os
90º de inclinación só equiparábel
a sete paneis do Barbanza, cando
o común son as superficies a ren-
te o chan, lisas ou alombadas, ou

superficies algo inclinadas para
seren vistas polo público.

Represéntanse máis de medio
cento de zoomorfos, cuadrúpedes,
seguramente cabalos pola súa es-
pesa cola, por carecer en todos os
casos de cornas e constatar o caso
dunha monta –aínda que existan
cervos montados– coincidente cun
dos animais de máis tamaño e de
suco máis marcado. Ollamos: cor-
po do xinete, brazo e cinchas. O
esquematismo roza o deseño in-
fantil, cunha liña para cola, corpo
e cabeza da que saen catro raias
para indicar as patas e unha ou dú-
as para as orellas. O estatismo é
case total, agás en tres animais re-
alizados na parte alta do conxunto
non paralelos á teórica liña de terra
polo que intuímos unha intención
de indicar movemento. O centro
da composición ocúpao unha figu-
ra abstracta oval, dividida interna-
mente por liñas rectas, con apéndi-
ce externo e coviñas no interior.
Abstracta é tamén a figura circular

con engadido exterior da parte alta
do panel. Salientar o que parece
unha estrela de seis radios dextro-
xiros (no sentido das agullas do re-
loxo) única na nosa arte rupestre
prehistórica, só equiparábel ao sol
da Gurita (O Porto do Son)

Só falta felicitar os comuneiros
do monte de Sabarís conscientes
de que o monte é un ben social e o
seu produto é para reinvestir nel e
termar do patrimonio que acubilla.
É unha das súa obrigas. Eles están
a loitar con todas as forzas e con
todos os recursos económicos po-
síbeis nun ambicioso proxecto pa-
ra a conservación e valorización
deste conxunto arqueolóxico co-
mo primeira iniciativa firme en
Galiza. Que sirva como exemplo
para outras comunidades, o monte
ademais de atesourar patrimonio
tamén produce madeira.♦

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é Director
da Sección de Prehistoria do Instituto

de Estudos Miñoranos.

Xoias da Arte na Pedra                 Xosé Lois Vilar Pedreira

O Outeiro dos Lameiros



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

ANTÒNIU GARRIDO
Probou con témperas, acua-
relas, óleo... até que, nunha
exposición colectiva antinu-
clear, atopou o seu camiño
pictórico no chao: “A terra é
o sangue da nai Terra, a al-
ma de onde xurde a vida...”.
Aprendeu a amar o noso pa-
ís despois de vivir 5 anos en
Santiago, agora mora na Se-
rra de Gredos da súa Extre-
madura natale móstranos a
obra no Centro Social.

AmesAmes
■ MÚSICA

LORENA LORES
O mellor tango arxentino
poderase escoitar, o mérco-
res 21 ás 22 h, na praza do
Porto, do Milladoiro.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

A IDADE DO XEO
Poderemos ver esta fita na
Praza Maior este venres 16
ás 23 h. O xoves 22 proxec-
tarase a fita Un final made
in Hollywood.

■ MÚSICA

ANXO REI
O artista vai dar un concer-
to o venres 23 ás 23 h. na
Praza Maior.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

ANO LUGRÍS
Mostra comemorativa, feita
a partir de colecións particu-
lares, que se pode visitar no
museo Massó até setembro.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

DEMOCRACIA E PAÍS
A aportación do naciona-
lismo galego, organizada
pola Fundación Galiza
Sempre, poderemos con-
templala no Museo de Ber-
gantiños até o 28 de xullo.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografías de Javier
Teniente pódense ver, até
iste domingo 18, no Antigo
Cárcere.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo adicado ao
director catalán Marc Re-
cha proxéctase este xoves
15, desde as 20:30 h, L´es-
campavies (1997), Sobre el
pas de dues perso-
nes...(2001) e El Arbol de
las Cerezas (1998), subtitu-
ladas en castelán; e o venres
16 á mesma hora, podere-
mos ver Pau y su hermano
(2001). O ciclo de semina-

rios e obradoiros de imaxe
Cero en Conduta estrean o
luns 19 ás 20:30 h. a pelícu-
la de Gus Van, Sant Elep-
hant (2003); o martes 20
chega á pantalla De niños
(2003), de Joaquín Jordá;
o mércores 21 veremos Las
manos vacías (2003), do di-
rector Marc Recha, que es-
tará na proxeción como pre-
sentador; o xoves 22 será o
turno do vídeo Balnearios
(2002), de Mariano Llinás;
e o venres gozaremos coa
edición restaurada de Un
perro andaluz (1929), de
Luis Buñuel. Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

JAVIER PORTA FOUZ
O xefe de redación da revis-
ta arxentina El amante fala-
ranos da Variedade do Novo
Cinema Arxentino, o próxi-
mo xoves 22 ás 20:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

VACINAS PARA TODOS
A Domus acolle esta mostra
aé o 1 de setembro.

OS RECURSOS
XEOLÓXICOS DA TERRA
Esta mostra permanecerá
na Casa das Ciencias até o
30 de decembro.

VITORIANO FERNÁNDEZ
O xove pintor galego mos-
tra os seus lenzos, até o
xoves 22 de xullo, baixo o
título de Teatros y Burla-
deros, na galería Ana Vila-
seco.

NOVA ARQUITECTURA
ALEMANA
Amplo percorrido pola ar-
quitectura xermana dos úl-
timos anos con fotografías,
planos e descricións de 25
edificios. Até setembro, no
museo de Belas Artes.

PEDRO ÁVILA
O artista exhibe os seus ca-
dros até o 17 de agosto na
biblioteca González Garcés.

CON PÉS E CABEZA
Para coñecer mellor o mun-
do dos cefalópodos pode-
mos visitar esta mostra du-
rante todo o verán no Aqua-
rium Finisterrae.

GYULA ELEKES
A sala de mostras do Pazo
Municipal acolle esta mos-
tra até o domingo 25.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Neste mes de xullo, a pesar da
calor, as salas de cine son bos
lugares para pasar a tarde. Pino-
cho 3000 (P3K) é a última pelí-
cula de animación da factoría
Filmax. Creado en parte nos es-
tudos Bren de Santiago, esta fita

recrea o mito creado por Collodi
e lévanos ao ano 3000, cun Pi-
nocho que quere ser neno malia
ter nacido robot. A versión en
galego conta coas voces de An-
tonio Mourelos e Tacho Gonzá-
lez, entre outros.♦

O rO robot Pinochoobot Pinocho
O O TTrinquerinque

Organizado pola A.C. Lucerna terá
lugar iste venres 16 con entrada de
balde. Baixo o lema Non morremos,
mutamos –a edición do ano pasado
tivo que suspenderse por falta de
apoio económico– é dos festivais
máis vellos realizados ininterrumpi-
damente e para ista ocasión contan
con NdNO, grupo de Zaragoza nado
no 97 coa intención de fusionar cal-
quera estilo con base de rap-metal e
textos duros e directos; Presencia 0,
quinteto de mozos de Cerceda em-
puxados por bandas coma Deserto-
res do Arado ou Zënzar, ista última
en activo e promotra do festival nos
primeiros anos; Ghamberros, gru-

po de rap que medrou a lombos de 5
Talegos, en Ordes, e que agora van
como trío + dj, nista ocasión tamén
acompañados de breakers, e integra-
dos no colectivo Dios K Te Crew;
Ith, rexurde após un tempo arredado
dos escenarios e que constrúe os te-
mas partindo de bases roqueiras; Dj
Kaze, adoita acompañar a bandas de
rap en directo e, nista ocasión o
acompañado será el, por breakers,
para poñer o ramo á festa; e entre
medias dos grupos encargaranse de
que non baixe o ritmo os Kilombei-
ros de Monte Alto, fato de amigos
unido polo gosto da festa e os sons
percusivos.♦

XIVXIV Festival Rock de CerFestival Rock de Cercedaceda
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☞ VAIA CON DEUS. Tras
o embargo do seu mostei-

ro, tres monxes dunha orde ex-
comungada marchan ao outro
mosteiro que queda da mesma
orde, pero no camiño atopan as
tentacións e obstáculos do mun-
do real. Comedia alemá.

☞ O ÚLTIMO BICO.
Varios amigos fanse

adultos e deben tomar deci-
sións que os comprometen na
vida, como casar, ter fillos ou
facerse cargo dun negocio. A
primeira reacción é botar a co-
rrer. Apoloxía do matrimonio.

☞ SHIN CHAN. O famo-
so neno de cinco anos re-

torna ao cinema, nunha aventura
que parodia, en parte, o axente
007. En galego en todas as salas. 

☞ SHREK 2. O ogro das
trompetiñas convértese

en príncipe, vía matrimonio,
mais terá que superar a oposi-
ción do sogro, o rei. Nova bul-
ra de Walt Disney. A fada ma-
driña é a mala e un príncipe
acaba converténdose en sapo.
A pesar de ser máis tópica que
a primeira parte, segue pagan-
do a pena. Mágoa que só haxa
versións en castelán-andaluz (o
andaluz ponllo a voz de Anto-
nio Banderas) e non en galego.

☞ SER E TER. As catro
estacións do ano nunha

escola unitaria rural francesa.
Documental pedagóxico, apro-
piado para profesionais ou in-
teresados no ensino. 

☞ MACHUCA. Os días
anteriores ao golpe militar

de Chile (1973) através da olla-
da de dous cativos de doce anos.
Unha sociedade dividida e en-
frontada. Admite comparacións

co noso 1936 e coa Venezuela
actual. Moi ben ambientada na
época. Especialmente recomen-
dábel para os que non naceran
ou non lembran aqueles anos.
Federico Luppi, coma sempre,
xenial, aínda que seña nun papel
secundario.

☞ ¿QUE SE ESTÁ A
COCER? Catro fami-

lias de procedencia moi distin-
ta celebran o Día de Acción de
Grazas como data que trata de
unir aos americanos. Todos so-
fren algún contratempo co pa-
vo, todos teñen prexuízos e to-
das as casas recibirán unha vi-
sita inesperada.

☞ INTERMISSION.
Nunca se sabe que vai

pasar cunha pedrada ou unha
piña: perder un posto de traba-
llo, ficar sen cartos, frustrar un
atraco, rachar unha parella...

Comedia irlandesa con mensa-
xe sobre as relacións persoais.

☞ WONDERLAND. O
asasinato de catro perso-

as implica a un actor porno en
declive que ademais é toxicó-
mano, pero el sinala como au-
tores a outro grupo que á súa
vez acúsao a el. Intriga co pun-
to de vista un chisco confuso.

☞ A NAI (The Mother).
Película inglesa, con pou-

cos medios, aceptábeis actores e
sexo transgresor. Corentón e co-
rentona deben facerse cargo da
súa nai recentemente viuva, pe-
ro ela non está disposta a con-
vertirse, aínda, nunha vella. Con
algún tramo sen moito interese,
paga a pena por certas escenas,
polo planteamento inabitual e o
chiste: “Pensaba xa que o se-
guinte home que me tocaría se-
ría o forense”.♦

CarCarteleirateleira

Organizado pola Consella-
ría de Cultura no marco do
Xacobeo 04, componse
dun amplo abano de con-
certos de música clasica,
sacra, ópera e actuacións
de danza, que se van cele-
brar en diferentes puntos
do país até o mércores 21.
En COMPOSTELA este xo-
ves 15 o Auditorio de Ga-
licia acolle o concerto da
Orchestra Sinfónica Ar-
turo Toscanini, con Lo-
rin Maazel na direción; e
o venres 16 na igrexa de
San Martiño Pinario go-
zaremos con La Capilla
Antigua e a obra De lo
humano y lo Divino, que
repetirá o sábado 17 ás 21
h. na Catedral de OUREN-
SE. en SANTIAGO, o luns
19 ás 21 h. no Auditorio de
Galicia escoitaremos a
The Soloists of the Royal

Opera House Covent
Garden, con Vasko Vas-
silev como director e ao
violín e Ludmil Angelov
ao piano e clave, que inter-
pretarán pezas de Vivaldi
e Piazzola; o martes 20 ás
22 h. o Black Heritage
Choir leva o mellor gos-
pel ao cemiterio de San
Domingos de Bonaval; o
mércores 21 outravolta no
Auditorio de Galicia, cele-
brarase o concerto extraor-
dinario de clausura coa
Filharmonía de Galicia,
dirixida por Antoni Ros
Marbá, e o Orfeón Terra
A Nosa. As entradas po-
den adquirirse a traves de
Caixa Galicia no telf. 902
434 443 podendo obter
máis información en
www.xunta.es/conselle/cu
ltura ou no teléfono 981
554 659.♦♦

Festival de Música de GaliciaFestival de Música de Galicia

A Fundación Artabria organiza unha
nova edición desta festa, este ano bai-
xo o lema Tod@s somos imigrantes,
o venres 16 e sábado 17 no Moinho
do Pedroso en NARÓN. O venres ás
21 h. poderemos gozar da actuación
de Dani o Mago; ás 22 h. a compa-
ñía San & San representa a peza
Muñekitous; ás 23 h. actúa o grupo
de músicas e danzas tradicionais do
mundo Deixa que xa; e ás 24 h. po-
deremos escoitar en directo ao grupo
de folque basco Hala Dzipo; o sába-
do ás 12 h. inaugúrase unha mostra
sobre a imigración no Espazo Solida-
rio; ás 13 h.ollaremos unha actuación
de Capoeira; ás 16 h. comeza o Cam-

peonato de Matraquilho; e desde a
mesma hora e durante toda a tarde di-
versos artistas van realizar un Mural
Comemorativo; ás 16:30 celébranse
distintas probas de Desporto Rural
como Serrado con Tronçador, Tiro
de Corda, Pulso Ártabro, Lance de
Haste e Lance com Arco; ás 17 h. as
crianzas poderán gozar co Festival-
zinho; ás 19:30 haberá un Debate so-
bre a Imigraçom e ás 21:30 h. un Re-
cital Poético á beira do río Xubia; a
música chegará ás 23 h. co concerto
das Cantareiras de Trasancos, Os
Carunchos, os madrileños Desechos
e Ruxe Ruxe. Máis información en
www.artabria.net.♦

IVIV Festival da Festival da TTerra e da Linguaerra e da Lingua

Este macrofestival de música elec-
trónica celébrase o venres 23 e sába-
do 24 no Monte do Gozo en SAN-
TIAGO, e nel vanse xuntar algúns dos
mellores DJs do mundo. O venres ce-
lebrarase un mercado discográfico e
tecnolóxico, así como demostra-
cións e obradoiros de produción de
música electrónica. O sábado pode-
remos gozar, desde as 17 h e ate ás
15 h. do día seguinte, do mellor
techno e house da man de recoñeci-
dos músicos como os norteameri-
canos Jeff Mills e Derrick May, o
canadiense Richie Hawtin, os britá-
nicos Ben Sims e Mark Broom ou
o portugués Dj Vibe. Para os que
aínda teñan gañas de baile, o domin-
go 25 desde as 15 h. haberá unha

gran festa de peche na discoteca Oc-
topus de PONTECESURES. As entra-
das poden adquirirse anticipada-
mente en www.ticktackticket.com e
en www.elcorteingles.es.♦

FestidanceFestidance
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XOSÉ CASTRO
O pintor amosa a súa obra
no Casino Atlántico até o
mércores 28.

HECTOR FRANCECH
Podemos ver o seu traballo na
casa de cultura Salvador de
Madariaga até o domingo 25.

ARQUITECTURA CIBER
O Centro On de Caixa Ga-
licia presenta, até o 15 de
setembro, esta serie de ima-
xes dixitais de edificios de
recoñecidos arquitectos.

O TRAZO DOS MESTRES
De Guercino a Canova, así
se titula a mostra que pode-
mos ollar, até o 3 de setem-
bro, na Sala de Exposicións
da Fundación Caixa Galicia,
de 12 a 14 h. e de 18 a 21.

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
PURIFICACIÓN GARCÍA
A sede da Fundación Luís
Seoane serve de trinque pa-
ra as 31 obras dos fotógra-
fos selceccionados no Con-
curso Anual Purificación
García. Até o 18 de xullo.

SURREALISMO
A mostra Max Ernst e os
seus amigos surrealistas en-
cóntrase na Fundación Ba-
rrié, onde a poderemos con-
templar, até o 12 de setembro.
Noventa obras que presentan,
como núcleo central, o traba-
llo do pintor alemán, ao que

se lle unen exemplos destaca-
dos de artistas da talla de An-
dré Masson, René Magritte,
Victor Brauner, Giorgio de
Chirico, Marcel Duchamp,
Joán Miró, Francis Picabia,
Óscar Domínguez, Alberto
Savinio ou Yves Tanguy. A
Fundación organiza, parella-
mente, obradoiros didácticos
para centros de ensino, cam-
pamentos de verán e visitas
guiadas para adultos. Máis
información en www.fba-
rrie.org. 

■ MÚSICA

WYNTON MARSALIS
Escoitarémolo, xunto coa
Lincoln Jazz Orchestra, o
sábado 17 ás 22 h. no Coli-
seum.

■ TEATRO

HOY: EL DIARIO
DE ADÁN Y EVA
Podemos ver a obra de
Mark Twain, dirixida por
Manuel González Gil e in-
terpretada por Miguel Ángel
Solá e Blanca Oteyza, des-
de este xoves 15 ao domingo
18 no teatro Rosalía.

LA CUBANA
Esta compañía representa a
peza Mamá, quiero ser fa-
moso, do xoves 22 ao sába-
do 24, ás 21 h. (o sábado
haberá tamén unha función
ás 19 h. e outra ás 23 h.) no
teatro Rosalía.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS 04
Mostra conmemorativa dos
premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos de todo o mundo, e
a animación de Diver-
Show. No Museo do Humor.

■ MÚSICA

SON DE AQUÍ
Este espectáculo presenta-
ranos, o sábado 17, as ac-
tuacións dos grupos Trei-
xadura e Leilía; do con-
tacontos Quico Cadaval; e
da compañía Tanxarina
entre outros.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SANTIAGO APOSTOL
DESDE A MEMORIA
Obxectos cotiáns vencella-
dos a Santiago e á cultura
xacobea. No C.C. Torrente
Ballester até o 31 de agosto.

ARTE AFRICANA
O C.C. Carballo Calero aco-
lle unha mostra de pezas do
continente negro que pode-
mos visitar até final de xullo.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

QUAE VISA PLACENT
No IES Auga da Laxe, e até
o 23 de xullo, poderemos vi-
sitar esta mostra dos pinto-
res Antonio Quesada, An-
tón Abreu, Pepe Mantilla,
Armando Guerra, Elsa
Pérez Vicente e do escultor
Fernando Casás. De 10 a
21:30, de luns a sábado; e de
12 a 14:30 os festivos.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

CERCA DO LÍMITE
A capela de Santa María
acolle esta mostra até o 22
de agosto.

XOSÉ GARRIDO
O fotógrafo monfortino

amosa as súas instantaneas
na Biblioteca Provincial até
o 13 de agosto.

XENES E ALIMENTOS
Podemos ver esta mostra,
até o 31 de xullo, na Depu-
tación Provincial.

MalpicaMalpica
■ MÚSICA

FESTIVAL
DE MÚSICA E DANZA
Iste sábado 17 a partir das
21:30 h. no Salón de Actos
do Centro Cívico, a A.C.
Raigañas, de Cerqueda, or-
ganiza iste festival coa par-
ticipación do rancho folcló-
rico As Mondadeiras das
Barrosas, do Algarve, que
interpretarán pezas propias
do sur portugués; Argazo,
de Baldaio; e Raigañas, de
Cerqueda, que achegarán o
público ás pezas tradicio-
nais de Bergantiños. Algo
máis de un cento de artistas
da Galiza e Portugal e con
entrada de balde.

MarínMarín
■ DANZA

BALLET GALEGO
REY DE VIANA
Poderemos ver o seu espec-
táculo o venres 23 no Par-
que de Ángel Eguren.

MeiraMeira
■ EXPOSICIÓNS

LEMBRANZAS
Mostra fotográfica que per-
manecerá na Casa da Cul-
tura até o 31 de xullo.

MondoñedoMondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU CATEDRALICIO
E DIOCESANO
Está recén inaugurado –tráta-
se dun dos tres proxectos ele-
xidos pola Fundación Barrié
na Convocatoria de proxec-
tos en Colaboración 2002-
03– e mostrará, permanente-
mente, os seus tesouros.

MurMurosos
■ MÚSICA

TREIXADURA
Os gaiteiros presentan, o
venres 23, o seu traballo
Unha noite non é nada.

NigránNigrán
■ ACTOS

ANDAR NIGRÁN
O Concello organiza este
programa de sendeirismo
para coñecer o patrimonio
petroglífico, fauna e flora
da zona. Os participantes
deben concentrarse o do-
mingo 25 ás 10 h. na ofici-
na de turismo de Gaifar pa-
ra facer a ruta de Priegue.

■ MÚSICA

TRÍO AVE VERUM
Esta formación dará un con-
certo o sábado 24 ás 21:45
h. no peirao de Panxón.

I XUNTANZA
DE BANDAS
Este encontro vai xuntar en
Lourido, desde as 10 ás 21
h. do sábado 17, ás bandas
do Rosal, Herza, Trofa

(Portugal), Arco do Pino
(Santiago), á Cultural da
Estrada e a Militar da
BRILAT. Ademais celebrara-
se un Romaría Popular no
recinto das Angustias.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

XABIER CASTRO
Os seus traballos ao óleo
poderemos coñecelos no
Ateneo desde o vindeiro xo-
ves 22 até o 24 de agosto.

ESENCIA DE
ESPIRITUALIDADE DE
GALICIA
Mostra sobre a Ribeira Sa-
cra que podemos visitar na
Catedral até o 22 de agosto.

CUASANTE
Interiores titula a súa mos-
tra de pintura que podemos
ollar na galería Marisa Ma-
rimón até o 24 de setembro.
A galería permanecerá pe-
chada durante agosto.

RAMÓN CONDE
O museo Municipal é o lugar
onde este artista amosa as sú-
as obras até final de xullo.

XOÁN TORRES
A súa obra exhíbese na sala
Universidade até iste do-
mingo 18.

DE ONTE A HOXE
Esta retrospectiva de obras
de artistas ourensáns, per-
tencentes aos fondos da De-
putación, pódense ver até o
8 de agosto no seu Centro
Cultural.

EUSEBIO RIVERO
O seu traballo pódese con-
templar até o martes 20 na
galería Visol. O mesmo lu-
gar acolle a retrospectiva
Mestizaje, con traballos pro-
cedentes de Venezuela, Chi-
le, Xapón, Irak, Grecia, Cu-
ba, Taskente e do Estado es-
pañol, até o 10 de setembro.

PadrónPadrón
■ ACTOS

CXIX ANIVERSARIO
DE ROSALÍA
Iste xoves 15 ás 19 h. reali-
zarase un acto conmemora-
tivo na Casa-Museo de Ro-
salía no que intervirán A.
Sixto Seco, Helena Villar
Janeiro, Xesús Rábade Pa-
redes e X. Alonso Montero.

■ EXPOSICIÓNS

BERCE DE ESCRITORES
Centrada nas referencias a
Rosalía, Cela, Macias ou
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Os Monicreques de Kukas, a tra-
vés de marionetas de gran forma-
to, propoñen un percorrido por di-
ferentes lendas da tradición popu-
lar galega. Kukas ideou a súa Ga-
liza Máxica como unha versión li-
bre de mitos e lendas fantásticas
da cultura popular, como os aque-
larres, o demo enganado, o pesca-
dor e a meiga, o nubeiro, a coca de

Redondela e as covas do Rei Cin-
toulo recollidos, na súa meirande
parte, polos irmáns Carré Alvare-
llos. Até o venres 16, estarán na
Praza do Concello de ALLARIZ;
entre o martes 20 e o venres 23 es-
tará na Praza do Concello de
MONDOÑEDO; e do martes 27 ao
venres 30 no Cantón dos Moreno
en RIBADEO.♦♦

Galiza MáxicaGaliza Máxica

Os distintos programas
que engloban as activi-
dades músicais dos pró-
ximos días do Xacobeo
anuncian as actuacións
de Celtas Cortos, Los
Limones e Férvelle as
Berzas, en XINZO DE LI-
MIA, o luns 19. En GON-
DOMAR estará o martes
20 Chenoa , que cantará
tamén o domingo 25. no
Recinto Feiral de ARTEI-
XO. Na CORUÑA, o luns
21, o portorriqueño
Chayanne encherá de
ritmo latino o Coliseum,
e repetirá o venres 23 en
FERROL. En REDONDE-
LA actúan Ariel Rot, Li-
mones e Fía na Roca, o
sábado 24; e en SANXEN-
XO, Gloria Gaynor o
domingo 25. Os Princi-
pais do Xacobeo levarán
a Chenoa a FERROL o

mércores 21; e as galas
da TVG presentan a Be-
rrogüetto, Paloma San
Basilio, Ángela Carras-
co, Coyote Dax e King
África, este venres 16,
en VIGO.As galas televi-

sivas de La 2 contarán
con X. M. Budiño, Ca-
percaille e Manecas
Costa, o domingo 18,
en FOZ; e o sábado 24
con Siniestro Total e
Convidados, en CEDEI-

RA. Os Concertos do
Novo Milenio converten
o Monte do Gozo de
SANTIAGO no centro
neurálxico das activida-
des musicais do Xaco-
beo 2004 coa actuación,
este xoves 15, das ban-
das Lilit, The Dark-
ness, Iggy & Stooges,
Massive Attack e The
Chemical Brothers; o
venres 16 poderemos
escoitar a Starsailor,
Muse, os veteráns The
Cure e a Lou Reed,
substituto de David Bo-
wie por enfermidade;
para rematar, o sábado
17, con Gary Jules,
Bob Dylan, os irmáns
irlandeses The Corrs e
Echo & The Bunny-
men. Entradas á venda
e máis información en
www.xacobeo.es.♦

Xacobeo Musical 04Xacobeo Musical 04

O mércores 21 presenta o
seu disco Unha viaxe pola
música galega a través do
jazz e da world music, ás 23
h. na Praza do Toral en

SANTIAGO; o xoves 22 po-
deremos escoitalo no festi-
val Baijazz, xunto con
Jacky Terrasson, en BAIO-
NA; o venres 23 vai dar un

concerto ás 23 h. no Campo
dos Brancos de ALLARIZ; e
o sábado 24 estará no patio
de Santa Leonor ás 22:30
na POBRA DE TRIVES.♦♦

AlberAlberto Conde to Conde TTríorío

Organizado por Festigal,
Fundación Galiza Sempre e
Galiza Nova no Campus
Universitario de Santiago,
terá lugar o sábado 24 e do-
mingo 25. Haberá zonas
para xantar e cear, zona de
acampamento, exposicións,
debates e mesas redondas,
presentación de libros e dis-
cos, recitais de poesía, pro-
xección de vídeos e do do-
cumental Santa Liberdade,
de M. Ledo Andión, espa-
zo de animación, galería ar-

tesanal, feira de aso-
ciacións... No aspecto mu-
sical podemos adiantar que,
o sábado 24, estarán os DJs
Amnemesis Vibes e Mira-
gre Sound; Davide Salva-
do e Pepa Yáñez presenta-
rán a Lamatumbá e á do-
minicana Arianna Puello.
E o domingo 25 estarán o
cubano Norge Batista;
Manecas Costa, de Guiné
Bissau e a nosa Mercedes
Peón. Máis información en
www.festigal.com♦♦

Festigal 04Festigal 04

The Corrs.

Mercedes Peón.

Treixadura
toca, xunto

con con
outros

grupos, iste
sábado 17
no Son de

Aquí de
FENE, e o
venres 23

en MUROS.

O Centro
Cultural
Carvalho
Calero de
FERROL
alberga
unha mostra
de Arte
Africana.



Nicasio Pajares poderemos
visitala nas Fundacións
C.J. Cela e R. de Castro até
o 31 de outubro.

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

UTOPÍA OU
NECESIDADE?
Charla coloquio, organiza-
do polo Ateneo Libertario
Lume Negro, que terá lugar
iste venres 16 de xullo no
Auditorio Reveriano Soutu-
llo ás 21 h. Ademais proxe-
tarase o documental Vivir a
utopía e haberá unha mos-
tra de carteis da guerra civil.

■ EXPOSICIÓNS

DARA ESCRIBANO
A pintora viguesa expón no
Centro Cultural Xinzo até o
31 de xullo (de 16 a 22 h.).

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

HYPOSKOPOS
A obra de Xabier Castro
pódese ollar até o martes 20
na galería Sargadelos.

XXVIII
BIENAL DE ARTE
Baixo o título No principio
era a viaxe preséntase esta
nova edición da Bienal de
Arte no Pazo da Cultura, no
Instituto Valle Inclán, na
Facultade de Belas Artes e
na Escola de Restauración,
lugares istes que albergarán
as obras expostas até o 5 de
setembro. Os artistas diste
ano son Almudena Fernán-
dez, André Cepeda, Antonio
Ortega, Bruno Serralongue,
Catarina Leitão, Darren Al-
mond, Eduardo Matos, Fer-
nando Sánchez Castillo, Fi-
kret Atay, Franck Scurti,
Gert Robins, Grahan Gus-
sin, Grazia Toderi, Ignasi
Aballi, João Pedro Vale,
Luis Palma, Massimo Bar-
tolini, Matthieu Laurette,
Melik Ohanian, Mónica
Alonso, MP&MP Rosado,
Nayia Frangouli, Paola Pivi,
Peter Stel, Philipinne Hoe-
gen, Rubén Ramos Balsa,
Simon Straling, Suso Fandi-
ño e Yorgo Sapountzis.

OS TRABALLOS DE
XAQUÍN LOURENZO
O C.C. de Monteporreiro
adícalle unha mostra ao úl-
timo homenaxeado co Dia
das Letras Galegas, até fi-
nal de xullo.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS PLÁSTICOS
GALEGOS
O colectivo Suevia, forma-
do por Alberto Carpo, Al-
fredo Eiras, Ánxeles Pe-
nas, Emilio Celeiro, Car-
los Pereira, Manuel Ro-
mero, Celestino Poza,
Sabela Bañas e Berta
Ares, exhiben a súa obra
máis recente, xunto con
traballos realizados espe-
cificamente para esta mos-
tra, no bar Liceum.

■ MÚSICA

FILIPA PAIS
Como peche da programa-
ción deste ano, e até o seu
regreso en setembro, o Li-
ceum contará coa presenza,
o venres 23 ás 23 h, da que
está considerada unha das
mellores voces lusas, que
vai presentar o seu novo
disco A porta do mundo.

■ TEATRO

LILI BERLÍN
Espectáculo de cabaret ga-
laico-berlinés que podere-
mos ver, o venres 16 ás 23
h, no bar Liceum.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE GALICIA
Fotografía etnográfica. En
homenaxe a Xoaquín Lou-
renzo, no Museo Etnolóxi-
co até finais de xullo.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estam-
pas do s. XVII póderase
visitar durante todo iste
ano no Museo do Grava-
do, en Artes.

ALFONSO COSTA
Esta retrospectiva do pintor
e gravador galego está no
Museo do Gravado de Artes
até decembro. Neste mes-
mo lugar e durante as mes-
ma datas tamén podemos
contemplar a mostra titula-
da Os caprichos de Goya e
de Dalí. A alma do xenio.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

DÍAZ PARDO
Podemos ver unha seleción
de pezas da súa coleción na
Casa da Cultura.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

FLASH-BACK
COMPOSTELA
Este espectáculo de rúa so-
bre o Xacobeo encherá a ci-
dade durante todo o verán
de xigantes, cabezudos, bo-
necos de trapo e distintos
actores galegos.

■ CONFERENCIAS

SALVADOR DALÍ
Artelladas pola Fundación
Araguaney, que é onde te-
rán lugar ás 20:15 h, e o
Colectivo 40, iste xoves 15
poderemos escoitar a Mó-
nica Iglesias Seoane que
falará sobre Lugrís, surrea-
lismo ou metáfora.

■ EXPOSICIÓNS 

CAMIÑANTES
A galería José Lorenzo pro-
puxo os artistas iste térmi-
no, que cada quen interpre-
tou como quixo. A conse-
cuencia é esta mostra de
pintura, escultura e fotogra-
fía de Alexandro, Arturo
Brea, Ramón Conde, Paco
Pestana, Tomé, Xosé Luís
de Dios, Felipe Criado, Al-
berto Gulías, Marcos Ló-

pez, Fernando Pereira, Ví-
tor Ferreira, Buciños, Xa-
vier Magalhães, Xabier Ca-
rrasco, C. Martínez Casa-
nova e Alfonso Costa.

OUTRAS MENINAS
Versións de medio cento de
artistas españois contempo-
ráneos sobre o célebre ca-
dro de Velázquez. Até o 1
de setembro na Aula de
Cultura de Caixa Galicia.

ACISCLO MANZANO
As portas da luz, reflexión
sobre a Porta Santa do coñe-
cido escultor galego na Casa
da Parra até o 30 de agosto.

EN OLOR
DE SANTIDADE
Na igrexa de San Domin-
gos de Bonaval podemos
ollar até o 29 de agosto un-
ha seleción de relicarios
procedentes de todas as
dióceses de Galiza.

SANTIAGO E A
MONARQUÍA ESPAÑOLA
A importancia iconográfi-
ca, documental, tipolóxica
e histórico-artística do cul-
to a Santiago desde a óptica
dos encargos rexios. No
Colexio de Fonseca até o
19 de setembro.

LEMBRANDO A DALÍ
O Colectivo 40 –formado
por coarenta artistas– e a
Fundación Araguaney, co
gallo do centenario do naci-
mento de Salvador Dalí, ar-
tellan unha serie de actos
como conferencias (ver a
anterior sección) e ista
mostra colectiva de escul-
tura, pintura, escultopintu-
ra, fotografía, esmalte e
xoiaría, que podemos con-
templar nas sala de exposi-
cións da Fundación Ara-
guaney até o sábado 17.

OLAF MOOIJ
A galería Trinta (Virxe da
Cerca 24) recolle un resu-
mo do amplo abano da ac-
tuación artística deste ho-
landés nado en Rotterdam

no ano 58. Pirate wagons,
vellos semiremorques;
Haircars, autos humaniza-
dos; caixas de luz, obxectos
e pezas con son completan
a segunda exposición indi-
vidual do artista en España.
Até o 4 de agosto.

A HOSPITALIDADE
NO CAMIÑO
A asistencia hospitalaria ao
peregrino foi unha preocu-
pación constante para os
custodiadores do camiño. A
historia da fundación do
Hospital Real, hoxe Hostal
dos RR Católicos, no Mu-
seo do Pobo Galego até o
29 de agosto.

A ARAÑEIRA
Un cento de artistas da Co-
lección CGAC. Por primei-
ra vez, unha única exposi-
ción ocupa as tres plantas
do edificio, estendéndose a
zonas alleas ao percorrido
expositivo habitual. Pintu-
ras, esculturas, fotografías,
vídeos e instalacións, que
marcaron o curso da arte
das últimas décadas, nun
auténtico paseo pola arte.
Até setembro

CRISTINA
GARCÍA RODERO
O Museu das Peregrina-
cións acolle, até o 19 de se-
tembro, esta mostra foto-
gráfica sobre a Peregrina-
ción de Santiago en Haití.

ALEXANDRE BÓVEDA
Na galería Sargadelos po-
demos contemplar unha
mostra adicada ao ilustre
nacionalista titulada Apon-
tamentos biográficos.

EXALTACIÓN DAS ARTES
Pintura e escultura da Co-
lección do Grupo Santan-
der até o 19 de setembro na
Igrexa da Compañía.

TRAS O ESPELLO
Mostra adicada á moda espa-
ñola que se pode visitar nas
Fundacións E. Granell, G.
Torrente Ballester e Caixa

Galicia, até o 1 de setembro.

ÁNGEL NÚÑEZ
As súas fotografías póden-
se ollar na galería Sargade-
los até o sábado 24.

COMPOSTELA E
SAN CLEMENTE
DE PASANTES
A capela do IES Rosalía de
Castro acolle esta mostra
até o 12 de setembro.

7.000 ANOS
DE ARTE PERSA
Podemos ollar esta mostra
no museo Diocesano até o
5 de setembro.

PINTORES
COMPOSTELÁNS
Podemos ver esta retrospec-
tiva, composta por obras
pertencentes aos séculos
XIX e XX, até o 25 de xullo
no Auditorio de Galiza.

MANUEL RUIBAL
Os xardíns do Auditorio
acollen a mostra Campo de
Estrelas até o 27 de outubro.

VICENTE PREGO
Podemos coñecer o traballo
deste artista, baixo o título
de Diario, até o 30 de xullo
na galería Espacio 48.

As SomozasAs Somozas
■ MÚSICA

CAFÉ QUIJANO
Os irmáns leoneses presentan,
o venres 23, o seu disco ¡Que
grande es esto del amor!

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

BALDOMERO
MOREIRAS
Merlín e outras historias ti-
túlase esta mostra do cela-
novés que se encontra na
galería Trisquel & Medulio,
até o 17 de xullo.

■ MÚSICA

PRESTO VIVACE
Orquestra de pulso e púa que
dará un concerto iste venres
16 ás 22:30 na Praza de San
Fernando (de chover no Tea-
tro da Área Panorámica).

JOÃO AFONSO
En concerto iste sábado 17 a

IV PREMIO RAMÓN PIÑEIRO DE
ENSAIO
Poderán participar todas aquelas per-
soas que o desexen, con traballos iné-
ditos, escritos en lingua galega, dun-
ha extensión de entre 200.000 e
300.000 caracteres, incluídos espa-
zos, e de tema libre, debendo evitar o
enfoque de investigación especializa-
da ou un carácter estritamente acadé-
mico. Os orixinais enviaranse, por
correo certificado e baixo plica, antes
do 15 de setembro, a Editorial Gala-
xia, rúa Reconquista 1, 36201 de Vi-
go, por quintuplicado en formato
DIN A4, mecanografados a duplo es-
pazo e por unha soa cara. Estabeléce-
se un único premio de 3.000 euros,
que será outorgado ao ensaio que po-
súa maior fondura e orixinalidade e
reúna suficientes méritos estilísticos
e literarios. Ademais o texto gañador

será publicado pola editorial Galaxia
na súa coleción Ensaio.

A CIDADE DO S. XXI 
Co título “Un espazo para a innovación”,
a Fundación Pedro Barrié da Coruña,
en colaboración coa Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, organiza es-
te seminario, dirixido por Andrés Prece-
do Ledo, para xenerar un debate entre os
especialistas máis cualificados e buscar
novas respostas á planificación e xestión
de grandes proxectos urbanísticos. O en-
contro desénvólvese entre o luns 26 e o
venres 30 e as persoas interesadas poden
inscribirse até un día antes do comezo do
curso en galiciasa@uimp.es ou no telé-
fono 981 140 830.

BOLSAS DE RESIDENCIA
A Consellaría de Educación e Ordena-
ción Universitaria dispón destas axu-

das, en réxime de concorrencia compe-
titiva, destinadas aos galegos e os seus
descendentes, que teñan a súa residen-
cia familiar en territorio estatal fóra de
Galiza, para a realización de estudos
universitarios de 1º ciclo, 1º e 2º ciclo
ou 3º ciclo (etapa de formación), no
curso académico 2004/05, conducen-
tes a titulacións de carácter oficial e
validez nalgunha das universidades do
Sistema Universitario Galego (Santia-
go de Compostela, A Coruña ou Vigo).
O prazo de presentación remata o 1 de
outubro. Máis información no DOG nº
117, do 18 de xuño de 2004.

XXIII PREMIO BLANCO AMOR
O Concello do Porto do Son promove
este certame de novela longa, dotado
con 12.020 euros, no que poderán par-
ticipar todos aqueles autores, de cal-
quera nacionalidade, que presenten un-

ha ou varias obras, de carácter inédito
e escritas en língua galega, na normati-
va oficial vixente. As novelas terán un-
ha extensión mínima de 150 folios me-
canografados por unha cara e a dous
espazos, e enviaranse por quintuplica-
do, sen remite e baixo lema, á Conce-
llaría de Cultura do Porto do Son, Av-
da. da Atalaia s/n 15970, nun sobre pe-
cho e baixo o mesmo lema, no que se
tamén se incluirán os dados do autor. O
prazo de admisión dos orixinais rema-
tará o 30 de setembro.

BOLSAS DA FUNDACIÓN BARRIÉ
A Fundación Barríe dispon de 20 bol-
sas para fillos de emigrantes galegos
que desexen cursar estudos de 1º, 2º ou
3º ciclo, nalgunha das tres universida-
des galegas. As solicitudes recóllense
até o 15 de outubro. Máis información
en www.fbarrie.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Véñense de convocar catro cursos
de aplicador/manipulador de pro-
ductos fitosanitarios para os alum-
nos de centros de formación agra-
ria que superasen os estudos de
capataz agrícola nas especialida-
des agrícola forestal ou os ciclos

formativos de grao medio imparti-
dos en centros de formación e ex-
perimentación agraria desta con-
sellería. O organizador dos cursos
é o Centro de Formación, Investi-
gación e Tecnoloxía Agraria de
Galiza. Os interesados deberán
inscribirse na CEFA ou IFP. Máis
información sobre a documenta-
ción que cómpre presentar na web
oficial da Xunta de Galiza.♦

D.O.G.D.O.G.

Poderemos coñecer as últimas novida-
des editoriais ou mercar ese libro que an-
dabamos buscando, beneficiándonos de
descontos. En PONTEVEDRA do sábado
10 ao domingo 18 e en CANGAS do mér-
cores 21 ao domingo 25.♦

Feiras do LibrFeiras do Libroo

A edición
diste ano da

Bienal de
Arte de

PONTEVEDRA
dá cabida a
29 artistas.

A cantante
lusa
Filipa Pais
cantará
o venres 23
no Liceum
do
PORRIÑO.



partir das 22:30 na Praza de
San Fernando (de chover no
Teatro da Área Panorámica).

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

ANDRÉS SANTEIRO
O artista amosa a súa obra
na Casa do Escudo.

■ TEATRO

MÓNOLOGO
DO IMBÉCIL
O actor Santi Prego repre-
senta a biografía dun tipo
desde o mesmo momento
da súa concepción, alá nos
sesenta, até agora mesmo.
Un individuo que se sinte
desprazado unha e outra
vez. Unha biografía surrea-
lista, tenra, cómica e fantás-
tica. O sábado 17 ás 23 h.
na Casa da Cultura.

VVigoigo
■ EXPOSICIÓNS

ATÉ O CONFÍN
DO MUNDO
O Museo do Mar acolle, até
outubro, esta mostra sobre a
relación de Galiza co Atlán-
tico e o Mediterráneo e as
peregrinacións marítimas.

JOSÉ
A galería Sargadelos acolle
a súa pintura até o venres 30.

MAGIC PENCIL
O British Council produce
esta mostra sobre ilustra-
cións de libros infantís no
Reino Unido na actualida-
de, que permanecerá no
MARCO até o 12 de setem-
bro. Hai talleres didacticos
para crianzas de martes a
venres de 12 a 14 horas.

MARÍA REY
A Casa da Xuventude aco-
lle até o venres 16 as súas
pinturas, debuxos, escultu-
ras, fotografías e imaxes de
curtas. Desde o martes 20 e
até o venres 30, poderemos
ver no mesmo lugar as ins-
tantáneas en branco e negro
de Yanka xl.

BAD BOYS
Até o 5 de setembro no sa-
lón de actos do MARCO
poderemos ver gratuíta-
mente esta serie de vídeos
de artistas españois, produ-
cida polo Ministerio de

Asuntos Exterioresco gallo
da 50 Bienal de Venecia, na
que se exhibirán en proxe-
ción monocanle, en conti-
nuidade, pezas de Manu
Arregui, Carles Congost,
Jon Mikel Euba, Joan
Morey, Sergio Prego, Pe-
po Salazar e Fernando
Sánchez Castillo. Os pases
son ás 11, 12:30, 17 e 18:30
h. de martes a domingo, in-
cluíndo festivos.

OSWALDO
GUAYASAMÍN
O pintor sudamericano ex-
presa na obra a grande epo-
peia plástica de todo o con-
tinente. As súas raíces, an-
dinas en esencia, son uni-
versais na súa proxección,
xa que a súa inspiración é o
ser humano cos seus senti-
mentos e emocións. Nado
en Quito en 1919, de pai in-
díxena e nai mestiza, foi o
maior de dez irmáns, dando
mostras de poseer dotes ex-
cepcionais desde moi cedo.
De longa traxectoria e am-
plio currículo de premios e
galardóns, podemos con-
templar a súa obra no Cen-
tro Cultural Caixanova até
o 1 de agosto.

ATRÉVETE A SOÑAR
Mostra interactiva sobre o
cinema, a historia e a tecno-
loxía que podemos visitar,
até o 30 de setembro, no
C.S. Caixanova.

JUÁN GARCÉS
O seu traballo pode verse até
o sábado 24 na galería Netx.

CAMIÑOS DE
PORTUGAL A SANTIAGO
O Instituto Camões acolle
esta mostra até final de xullo.

ARIES DE ARTE
Podemos ver a mostra de
pintura deste grupo na Casa
do Libro.

THE LAST PICTURE
SHOW
Mostra sobre as Tendencias
conceptuais e os novos usos
na fotografía entre 1960 e
1982, producida polo Wal-
ker Art Center de Minnea-
polis. Poderemos ver as
máis de 200 obras de 55 ar-
tistas, en todo tipo de for-
matos e soportes, até o 19
de setembro na planta baixa
do MARCO.

LAUGHING ALLOWED
A galería Ad Hoc ten un no-
vo espazo (Joaquín Lóriga
9) no que acolle esta mostra
que reune, até o 31 de xullo,
obras de artistas como Che-
lo Matesanz, Xoan Anleo,
Juán Carlos Román, Jo-
sep María Martín, Arte-
mio ou Silvia Gruner.

ÁLVARO NEGRO
A Fundación Laxeiro, na
Casa da Cultura Galega, al-
bergará unha mostra da
produción deste artista até o
16 de xullo.

A RECONQUISTA
Este episodio histórico re-

créase até o 25 de xullo no
museo Quiñones de León.

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA
A creación do necesario.
Aproximacións ao deseño
do século XX na Galiza,
mostra do MARCO, comi-
sariada por Marisa Sobri-
no, adicada ao deseño de
maquinaria, mobles, elec-
trodomésticos, empacados,
gráfico...  no noso país.
Prorrogada até o 5 de se-
tembro.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

RICARD TERRÉ
Um ano de fotografía es-
panhola. Imaxes dos anos
50 que fan del un docu-
mentalista estético e renova-
dor da fotografía, de acordo
coa visión de Cartier-Bres-
son. No Centro Portugués
da Fotografía até o 5 de se-
tembro. Entrada de balde.

VI PORTO CARTOON-
WORLD FESTIVAL
É o maior festival de Por-
tugal e un dos tres primei-
ros do mundo. O tema des-
ta edición é o de Desporto
e Sociedade e a mostra in-
clue os traballos premiados
e as mencións de honra,
chegando a 228 orixinais.
Até finais de setembro no

Museu Nacional da Im-
prensa.

■ MÚSICA

GERRY HEMINGWAY
QUARTET
O batería tornouse nun dos
íconos do jazz contempo-
ráneo. Acompañado por
Ellery Eskelin, no saxo te-
nor; Ray Anderson, ao
trombón; e Mark Helras,
no baixo, tocarán iste sába-
do 17 dentro da XIII edi-
ción de Jazz no Parque
(Ténis Parque de Serralves
ás 18 h.). O mesmo día pe-
ro ás 16 h. e nos Jardins do
Palácio de Cristal podere-
mos escoitar a Orquestra
de Jazz da EMAE con
Laurent Filipe.

MaiaMaia
■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑO DE SANTIAGO:
LUZ E VIDA
O Forum da vila portugue-
sa acolle, até o 12 de xullo,
esta mostra na que pode-
mos ollar fotografías de To-
no Arias, Vari Caramés,
Xurxo Lobato, Tino Mar-
tínez e Juán Rodríguez.

VVila Novaila Nova
de Cerveirade Cerveira
■ MÚSICA

NOITES DE FADO
A Cámara Municipal vólcase
coa máis xenuina canción
portuguesa. Apartir das 23 h.,
nos Xardíns da Piscina Muni-
cipal, poderemos escoitar o
sábado 17 a unha parella de
luxo, Rão Kyao e António
Chainho, e despois gozare-
mos con Paulo Bragança. O
domingo 18 será o turno de
dúas voces novas, Mafalda
Arnauth e Joana Amendo-
eira. As entradas costan 4 eu-
ros e poden reservarse na Ofi-
cina de Turismo (+351 251
708 023) e no propio local
dos espectáculos.

VVilarilar
de Mourde Mourosos
■ MÚSICA

CHEMICAL BROTHERS
Tras o seu paso por Compos-
tela os irmáns químicos faran
parada no festival da vaca, que
se celebra na vila portuguesa
desde o venres 16 ao domingo
18 e no que van compartir car-
taz con artistas da talla de Pe-
ter Gabriel, Toranja, Rão
Kyao, The Cure, Clã, Ice-T,
Bob Dylan, Macy Gray, Pj
Harvey, Gary Jules e Polly
Paulusma entre outros. Entra-
das e máis información en
www.vilardemouros.com.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
Unha visita a esta fundación
sempre é grata. Agora acolle
diversas mostras como,
Uma obra em foco: Quoti-
diano familiares - Os meses
do ano –Francesco Barto-
lozzi ( 1728-1815), William-
Nelsol Gardiner (1766-
1814), unha ducia de gravu-
ras representando os meses
do ano, subliñando as carac-
terística de cada mes; no
Museu Calouste Gulbenkian
até o 18 de agosto. Goa e o
Grão-Mogol: o luxo e o re-
quinte do Imperio Mogol
através de libros, pinturas,
xoias, téxteis, porcelanas e
mobiliario; na sede da fun-
dación até o 5 de setembro.
Mnemopolis, doce pinturas
acrílicas sob plexiglas de
Gil Heitor Cortesão, de am-
bientes feéricos, que poden
mesturar recintos públicos,
multitudes, edificios, frases
publicitarias, balóns de fei-
ra... no CAMJAP até o 26 de
setembro. Pecha os luns.♦♦
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■ Véndese moto Yamaha Virago
XV535 do ano 93, cor negra, 2.300
euros. Telf. 656 666 166, Pontevedra.

■ Son un home sensíbel, solteiro e sen
compromiso de entre 30 e 40 anos,
que busca coñecer mulleres galegas
para amizade e, se xorde, estabelecer
unha relación de parella. Se algunha mu-
ller quere saber o que hai detrás deste
anuncio que me escriba ao correo elec-
trónico galizanacion1965@yahoo.es.

■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Mar-
garida Agulló, telf. 986 378 601.

■ Alúgase vivenda amoblada con
xardín para a tempada de verán en
Beade-Vigo, ben situada e nova.
Chamar ao 665 955 770.

■ Xente maior, non nos sintamos
sós os días festivos. Chamádeme,
telf. 986 378 608.

■ Véndese scooter en Vigo con
11.000 km, nova e económica. Cha-
mar ao 607 950 511.

■ Alugo casa totalmente equipada
e con garaxe en Nogueira de Ra-
muín, na Ribeira Sacra. Para pasar
uns días ou por semanas. Telf. 986
376 022 / 661 642070.

■ Desexo facer amigas que amen a
música clásica, a literatura e o tea-
tro. Fran, telf. 605 099 722.

■ Alugo casa nos Ancares, en Cor-
neantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102. 

■ En Sanxenxo, alúgase no verán
amplo estudo con cociña indepen-
dente, exterior, piscinas, praza de ga-
raxe. A 500 metros da Praia de Silgar
e a 7 min. da Lanzada. Telf. 986 691
174 ou 988 220 809.

■ Os Oito Maravedís, novo alber-
gue para peregrinos en Sarria. Co-
ciña, figrorífico, lavadora, auga quen-
te, servizo de sabas, prazas para bici-
cletas. Rúa do Conde de Lemos 23,
Sarria. Telf. 629 461 770.

■ Precísase camareira ou camarei-
ro en Vilagarcía para restaurante de
próxima abertura. Telf. 986-627 555
560 ou 986 504 652.

■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.

■ Alúgase casa na ría de Muros e Noia
para os meses de agosto e setembro.
Telf. 615 864 477 ou 981 765 089.

■ Véndense canciños de compañía
de raza pequena. Telf. 986 415 666.

■ Alúgase piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 euros. Telf. 607
638 045.

■ Alúgase casa no Saviñao, perto do
Miño, na Ribeira Sacra luguesa. Res-
taurada con calefacción e cheminé. Fins
de semana ou por semanas, bon prezo.
Telf. 982 404 654, 679 591 876 (Manuel).

■ Mentres contemplo unha exposición de
Chillida, penso nunha frase súa: “Cando
entrei en Santa Sofía de Constantinopla
ollei un grande espazo musical”. Nese
momento gostaríame ter ao meu lado un-
ha muller coa que falar do espazo, da ar-
te, de Estambul, de Chillida, da música...
Creo que os corenta anos é unha boa
idade para explorar o mundo, e disfrutar
da arte, dos sons, dos silencios e da vida.
Se hai algunha muller sensíbel que
comparta estes pensamentos, e quei-
ra vivilos conmigo, pode escribirme a :
literario04@yahoo.es.

■ Alúgase casa en primeira liña
de praia, completamente equipada
para 6 persoas e con garaxe. Telf.
981 761 158.

■ Fanse traballos de carpintaría, ar-
marios empotrados, cociñas, mobles
a medida, portas, tarimas, frisos...  na
Terra Cha. Presuposto sen compromi-
so. Telf. 982 501 086, 652 924 327
(Xoán Carlos).

■ Música clásica para vodas. Dife-
rentes grupos de cámara e voz. Telf.
650 829 491 e 981 507 925.

■ Rapaz de 33 anos fillo de galegos
residente no País Vasco. Gustaríame
coñecer moza xeitosa e cariñosa
coma min. Se queres coñecerme,
chámame. Meu nome é Alberto. 616
870 908.

■ Psicoterapia, primeira consulta de
balde. Psicólogo formado na Arxentina
(retornado) oferece unha psicoterapia
centrada na persoa, activa e adicada a
problemas na familia, na parella ou pa-
ra enfrontar situcións límite (mortes,
enfermidades terminais, intervencións
cirúrxicas, emigración). Pedir cita no
981 134 144 ou no correo electrónico
centrosentidogaliza@hotmail.com

■ Alúgase piso novo para 4-6 persoas
na praia de Agrelo en Bueu (Ponteve-
dra) en setembro. Telf. 986 321 233.

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua
e literatura galegas, filoloxía e histo-
ria. Tamén revistas e discos. Con-
sulta http://es.geocities.com/librote-
ca21/index.html.

■ Vendo colmeas garantidas. Ensi-
no a coidar as abellas para os que as
compren. Tlf. 986 291 722.

■ Estase a crear na Galiza unha coo-
perativa de tendas de roupa, músi-
ca e de cultura de carácter antiglo-
balizador e galeguista. Se queres
formar parte, montando na túa vila ou
cidade unha sucursal, chámanos, in-
formarémoste sen compromiso. Telf.
600 717 628.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O parque de Castrelos de VIGO é o
lugar escollido para celebrar esta
xuntanza nacionalista, o domingo
18, na que participan A Nosa Terra,
ADEGA, a Asociación Galega de
Emigrantes Retornados, Ponte nas
Ondas, BNG, CAF/CAE, CIG,
CIG-Migración, Erva, a Feira Ar-
tesán de Pazos, Galiza Nova, a
Marcha Mundial das Mulleres-Vi-
go, a Mesa pola Normalización
Lingüística, Nunca Máis, a Plata-
forma pola Defensa da Ría de Vigo
e o SLG. Ás 12 h. abriranse os pos-
tos das diferentes organizacións; ás

18 h. haberá Obradoiros e Xogos
para os máis cativos; ás 19 h. actua-
rá Lorena Lores; ás 21 h. fará un-
ha intervención Francisco Carba-
llo; e ás 21:15 h. gozaremos coa
música popular de Zurrumaia,
acompañados de Barafunda. Ade-
mais durante todo o día haberá pos-
tos de comida e bebida a prezos po-
pulares, postos de venda e exposi-
ción de libros do Consorcio Edito-
rial, A Nosa Terra, Edicións do Cu-
mio, Galaxia, Kalandraka e Xerais,
ademais de Xogos Populares como
Chave e Petanca.♦

Galiza Nación Galiza Nación VVivaiva

João Afonso
estará iste
sábado 17

na Praza
de San

Fernando
de TUI.

The Last
Picture

Show é
unha mostra

sobre os
novos usos

na
fotografía

que
podemos

ollar no
MARCO de
VIGO. Á
dereita,

unha obra
de Peter
Fischli &

David Weiss
(Zurich,

Suiza, 1952;
1946)

Gerry
Hemingway
Quartet toca
iste sábado
17 no
PORTO.

CASA DAS CRECHAS
www.casadascrechas.com

Continuando co seu labor de lugar de en-
contro, a Casa das Crechas asómase á rede
cunha páxina moi completa na que figura
un índice de locais no casco vello compos-
telán, listado de membros, noticias, sec-
cións, datos de concertos, enlaces, etc.♦

AA RedeRede



Nº

Nº 1.137
Do 15 ao 21
de xullo 
de 2004 Co permiso do anticas-

trismo, algo hai que re-
coñecerlle ao goberno

da Habana: a súa habilidade
para enredar a Washington.
As últimas medidas de Bush
contra as viaxes dos emigra-

dos a Cuba e contra o envío
de produtos aos seus familia-
res na illa, ian destinadas a
agradar ao electorado de Flo-
rida, mais parece que están a
conseguir o efecto contrario.
Ao tempo, o presidente do

parlamento de Cuba, Ricardo
Alarcón, vén de inaugurar
unha exposición sobre o 11-S
con artistas de ambos países.
Din que Fidel coñece mellor
os norteamericanos do que
eles mesmos.♦
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Receitas
para uns
medios
públicos
XOSÉ RAMÓN POUSA

Mentres o “comité
de sabios” de RT-
VE traballa na ela-

boración dun modelo de te-
levisión pública para o Es-
tado español, que xa nace
cuestionado, a BBC vén de
dar unha nova lección ma-
xistral sobre o papel da co-
municación de servizo nun-
ha sociedade moderna,
plasmado nos nove puntos
do informe-manifesto que
os seus novos dirixentes,
Michael Grade e Mark
Thompson, presidente e di-
rector xeral, respectivamen-
te, lanzaron á opinión públi-
ca. Sorprende, ademais, que
a televisión británica renaza
dende a profunda crise xur-
dida tras o escándalo Kelly
e a purga do informe Hut-
ton que hai poucos meses
poñía en cuestión a súa pro-
pia continuidade. O mani-
festo  xa tivo respostas aira-
das e contundentes por par-
te dun sector privado, neste
caso liderado por Rupert
Murdoch, que aspira a ab-
sorber o amplo espazo ocu-
pado até o momento polos
medios públicos.

O novo estatus que
popoñen baséase na des-
politización do goberno da
BBC, buscando unha xes-
tión dos cartos públicos se-
parada dos tentáculos do
poder de quenda. Pero o
alcance das súas medidas
van moito máis aló. Pro-
poñen accións como a
construción da Gran Bre-
taña dixital, na que quede
asegurado o acceso uni-
versal e gratuíto ao cibe-
respazo. Garantir o valor
público dos programas e
servizos, impulsando unha
cidadanía activa e infor-
mada, ou contrastar a con-
fianza do público sobre os
produtos da BBC, median-
te unha grande enquisa pe-
riódica e sistemática.

A BBC rectifica o ex-
pansionismo excesivo que
tivo nalgúns sectores como
a radio, no que non lles dei-
xou espazo a outras alterna-
tivas privadas, e redimen-
siona o seu papel, dende a
perspectiva de satisfacer
exclusivamente as necesi-
dades do público. E é que, a
partir de agora, a audiencia
pasa a ser o gran referente,
“o centro de todo o que a
BBC fai”, arbitrándose me-
didas que plasman esa von-
tade de responsabilidade
ante o público, como son o
test de satisfacción da au-
diencia que debe acadar até
un grao do 85% en todas as
súas producións.

Ás veces o copiar es-
taría xustificado, aínda
que o fixesen “sabios”
como os que traballan pa-
ra Zapatero.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

SILVIA ROZAS GARCÍA
Froiteiro de profesión, Xosé Lois
Vilar defende a lingua galega a
capa e espada. Dono de “Fruitas
Vilar Baiona” conta cunha poli-
facética personalidade que
abrangue dende a historia –ac-
tualmente realiza un posgrado
en arqueoloxía– até a escritura. 

Cando comezou co negocio da
froita?

O negocio familiar comezou
no ano 1959 cando o meu pai vol-
tou da emigración en Barcelona.
Ao primeiro faciamos reparto ao
pormaior. En 1991 abrimos a pri-
meira superficie de Vigo adicada
exclusivamente á venda de froita,
“Fruitas Vilar Baiona”. Estaba en
Portanet pero o radio de influen-
cia era todo Vigo e comarca. Ago-
ra debe haber unhas cento trinta
froiterías, unha barbaridade!

Cal é o aspecto máis salien-
tábel da sús actividade?

Pois que todos os documentos
están en galego: as facturas, os
prezos, as rotulacións dos ca-
mións, os contratos dos locais...
Na miña vida fago todo en galego,
non o concibo doutra maneira. 

Ademáis indica a comarca
de orixe dos produtos, non?

Iso obrígacho sanidade por-
que o cliente ten dereito a coñecer
todos os datos do produto. O que
pasa é que a maior parte das veces
o que se indica no cartel é menti-
ra, porque unha empregada non
sempre sabe de onde vén a froita. 

Que opina da venda de
froitas procedentes de países
afastados?

Iso fíxose normal dende hai
uns quince anos. Neste momento
estamos mercando en Madrid
mazás e peras que aquí non hai.
A froita vén en barco e tarda
quince días en chegar. As froitas

máis perecedeiras como as cerei-
xas, os pexegos, os peladillos,...
veñen en avión e en lugar de cus-
tar tres euros custan oito. Antes
comíase a froita de cada tempa-
da, pero agora a xente ten poder
adquisitivo e prefíreo así.

Que hai do marcado ecolo-
xismo existente cara a froita?

É lóxico, pois estanse a empre-
gar produtos químicos para todo:
para darlle color ás mazás, para
que endurezan as berenxenas... pa-
ra todo o imaxinábel, senón a froi-
ta non tería o tamaño, a dureza e o
brillo que ten. Quen está tirando
para reducir ao mínimo posíbel o
uso de produtos químicos é Cen-
troeuropa. É a chamada produción
integrada ou ecolóxica. Por exem-
plo, se antes se empregaba un pes-
ticida forte para matar plagas o
que se fai agora é poñer unha es-
pecie de mosquiteiros ou botar ou-

tros animais para que as eliminen.
Este tipo de medidas supón máis
traballo e, polo tanto, un aumento
dos prezos. Se unha bolsa de pe-
mentos custa oitenta céntimos, a
de produción integrada vale uns
vinte, pero é preferíbel para todos. 

Considera que a campaña
promocional da froita que se es-
tá a facer na televisión exercerá
algún efecto nos compradores?

Influirá en que se vai vender
máis. Pero xa hai anos que o
consumo de froita aumentou
moitísimo. Hai quince anos, os
kiwis vendíanse por peza, uns
trinta quilos nunha semana. Ago-
ra iso véndelo nunha froitería
nun só día. 

Algunhas froitas semellan
ter desaparecido dos mercados.

Se non se plantan como as vai
haber! Producións e plantacións
de pexegos, peladillos... todo iso

non existe. Hai quen compra froi-
ta de fóra e logo véndea coma se
fose do país. A Xunta pretende
que se fagan subastas en Verín,
no Rosal... para subastar que? Se
o tecido produtivo é inexistente!
Agora o 60-70% dos tomates e
pementos de Arnoia vén de Por-
tugal. Alí hai xente que con
15.000 metros de invernadoiro
gañan ao ano de catro a sete mi-
llóns das antigas pesetas. Arris-
can e iso xera unha morea de car-
tos, pero aquí non concebimos
que se poida vivir do campo.

Coa desaparición destas
froitas estanse a perder os seus
nomes e parte da nosa lingua.

Porque se un pexego vén de
Lleida e é grande e bonito cháma-
selle melocotón e se é pequeno e
do país, pexego. O sentimento de
infravaloración que temos os ga-
legos chega até á froita.♦

COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

Botas un peso no tocadiscos.
Méteslle unha profunda calada ao

longo e afinado pitillo mouro.
Escolles canción de vagar,

expulsando o fume. Premes a tecla
cun súpeto toque que ecoa

fachendoso. Axiña estala, eléctrico,
libremente, o Smoke on the water.
Todo estaba perfecto. O tempo ao

teu favor, parecía. ¿A que hora vai
vir o futuro?

A NOSA TERRA

Soberano
Unha
novela de
ADOLFO

CAAMAÑO

Xosé Lois Vilar
‘Se é grande e bonito chámaselle melocotón,
se é pequeno e do país, pexego’

PACO VILABARROS


