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opinan
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O DÍA DA PATRIA DESTE ANO SANTO TAMÉN
ten unhas connotacións especiais para os nacionalistas. Celébrase
o 60 aniversario da publicación do Sempre en Galiza, a biblia do
nacionalismo. Vinte anos despois de sair do prelo en Bos Aires,
dando un grande choupo ás escuras por enriba da represión, do me-
do e do deturpamento ideolóxico, liquidadas as organizacións po-
líticas nacionalistas da República, renacía o nacionalismo coa fun-
dación de dúas novas organizacións, a UPG e o PSG, que recollí-
an o herdo de Castelao e o adaptaban ás novas circunstancias. Non
está o nacionalismo galego nos seus mellores momentos. É certo.
Pero acadou unha penetración popular e electoral nunca soñada
polos devanceiros e conseguiu metas sigificativas sobre todo na
capacidade autoorganizativa: sindicatos, asociacións culturais, cí-
vicas, gremiais... Ese era o pensamento de Castelao e ese ten que
ser o compromiso do BNG. Mais, a renovación e adecuación or-
ganizativa, a desputa lóxica polo poder interno e as diferencias ide-
olóxicas, non poden facerlle esquecer a ningún militante naciona-
lista, dirixente histórico ou recén chegado, que o BNG xa non é un
patrimonio particular de ninguén, nin tan sequer dos nacionalistas,
senón da sociedade. E que a unidade do nacionalismo que hoxe re-
presenta é máis importante que calquera outra consideración per-
soal ou partidaria. Celebramos que as declaracións de Anxo Quin-
tana, Xosé Manuel Beiras e Francisco Rodríguez, que recollemos
neste número, así o poñan de manifesto.♦

As praias
contaminadas,
segundo
Greenpeace

(Páx. 15)

HISTORIA DE GALICIA
RAMÓN VILLARES

UNHA NOVA HISTORIA DE GALICIA.
Unha ollada das diferentes etapas
da historia desde cada unha
das sete cidades galegas.

60anos do

Sempre en Galiza

Apoio unánime a Touriño
no congreso do PSdG-PSOE

(Páx. 7 e 8)

As novas
urbanizacións
destrúen
a toponimia

(Páx. 16)

Suplemento
especialDaniel Castelao.
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Os sesenta non serían
felices, pero foron anos
ben movidos en todo o
mundo. As revoltas es-
tudiantís de Berkeley
(California), o maio
francés, o abril compos-
telán tamén do sesenta e
oito... E non digamos
como se movía a música
(The Beatles, Bob Dy-
lan, Joan Baez, Leonard
Cohen, Georges Bras-
sens, Leo Ferré, Jacques
Brel, Fabrizzio d’André,
Atahualpa Yupanqui,
etc.), ou a literatura (ex-
plosión do “boom” la-
tinoamericano, etc.). En
Galiza, Voces Ceibes, a
loita popular contra o
embalse de Castrelo de
Miño e máis cousas.

Foi nos primeiros se-
senta, 1963 e 1964, can-
do naceron dúas organi-
zacións políticas que lo-
go tiveron trascendencia.
En Santiago, nunha ta-
berna do barrio da Ro-
cha, a Unión do Povo
Galego (UPG) e na Coruña, no
despacho dun famoso abogado da
época, o Partido Socialista Gale-
go, hoxe desaparecido pero que lle
prestou ao PSOE unha importante
herdanza de ideas, militantes e
mesmo dirixentes que nunca reci-
biu o recoñecemento que probal-
mente merece. De feito, o socialis-
mo ou a socialdemocracia actual
até herdou o nome, pois faise cha-
mar Partido Socialista de Galicia-
PSOE, pero este é outro cantar.

Pagou Luís Soto

Lois González Blasco, a quen to-

dos lle chaman “Foz” pola súa
orixe nesta vila da provincia de
Lugo, era estudiante universita-
rio cando, en xullo de 1964, tivo
que buscar un lugar seguro para
que se reunisen os que ían ser
fundadores da UPG. Un carpin-
teiro compostelán, comunista de
toda a vida, ao que o franquismo
maltratara até o punto de facerlle
perder parte da súa capacidade
auditiva (un policía apelidado
Moure mallou nel até ocasionar-
lle unha aprezábel perda de ouvi-
do), chamado “Chuvieras” pola
moita xente que o trataba e que o
quería ben, fora da tendencia po-
lítica que fora, indicoulle a

“Foz” unha taberna do
barrio da Rocha que lle
ofrecía confianza.

O daquela mozo uni-
versitario encargou alí o
xantar, cabrito e algunha
cousa máis para picar,
con viño do Ribeiro, pa-
ra un grupo de persoas, e
acordou co taberneiro
que ese día non houbera
más comensais no local.
Un grupo de rapaces
(Bautista Álvarez, Xosé
Luis Méndez Ferrín,
Xosé Antón Arxona,
Raimundo Patiño, María
Xosé Queizán, etc.) vi-
ñan traballando, en Ma-
drid, na posíbel creación
du partido nacionalista
de inspiración comunis-
ta ao que xa lle tiñan
buscado o nome, Unión
do Povo Galego, e aquel
25 de xullo de 1964 que-
rían facer a súa funda-
ción oficial.

Preto das tres da tarde
comenzaron a xantar na-
quel merendeiro, no que

se xogaba á chave e á rá, Luís
Soto e a súa secretaria, Raimun-
do Patiño, Xosé Luís Méndez
Ferrín, Xosé Antón Arxona e a
súa moza Natacha, Celso Emilio
Ferreiro e o propio González
Blasco, “Foz”. Luís Soto, un re-
publicán galego exiliado en Mé-
xico e que militara parte da súa
vida no Partido Comunista, foi
un dos máis entusiastas fundado-
res da “U” e aquel día, como era
o único “potentado” –tiña activi-
dade empresarial no país que o
acollera–, tocoulle pagar a comi-
da de todos que, por outra parte,
non foi nada cara.♦
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Cúmprense corenta anos da súa fundación

UPG e PSG, dous partidos para
a historia de Galiza

PERFECTO CONDE

Portada do primeiro Terra e Tempo, voceiro da UPG, imprentado en México no 1965. Á
dereita, cartel realizado en Venezuela por Celso E. Ferreiro cun dibuxo de DÍaz Pardo.

Foi nos primeiros anos sesenta. Anos de cambio no mun-
do e de mudanzas en Galiza. A fundación de dous parti-
dos políticos, a Unión do Povo Galego e o Partido So-
cialista Galego, abrían unha nova etapa no nacionalismo.
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Como transcorreu aquela reu-
nión?

Moi tranquilamente. Falaba-
mos todos sen armar barullo, pa-
ra que non poideran escoitarnos
fora da taberna e medio en clave
cando circulaba alguén da casa
polo comedor. En realidade, xa
todo estaba tratado antes e aqui-
lo non foi máis ca un acto sim-
bólico de fundación.

Elaborárase mesmo un do-
cumento que contiña o mani-
festo inicial.

Iso tocoulle facelo en Ma-
drid á xente do grupo “Brais
Pinto” coma Ferrín, Raimundo
Patiño, Bautista Álvarez, etc.
Era unha análise do tempo polí-
tico que estaba a correr e da ne-
cesidade de facer en Galiza algo
máis activo, nacionalista e de
esquerdas do que había, que era
practicamente nada.

Moitos de vostedes estive-
ran antes no Consello da Moci-
dade.

Os que fundamos a UPG xa
fóramos expulsados dese Conse-
llo. Xuntáranse Arcadio López
Casanova, Xosé Luís Rodríguez
Pardo, Xosé Luis Fontenla e ou-
tros no bar “Viño”, da Porta de
Mazarelos de Santiago, e fixeran
unha lista con todos nós conside-
rándonos comunistas e decidin-
do a nosa expulsión que foi, en
efecto, posta en práctica. Daque-

la Ramón Piñeiro, inspirador de-
se Consello, estaba moi atento a
que non se lle colasen comunis-
tas entre o que consideraba que
era de seu.

Volveron logo algunha vez
a esa taberna da Rocha?

Volvemos o ano seguinte, en
1965, e tamén o 25 de xullo, pe-
ro esta vez seguiunos a policía e
a min e a Arturo Reguera levou-
nos á comisaría unhas horas
máis tarde, cando xa estabamos
en Lugo.

Como foron aqueles pri-
meiros anos da UPG?

De moita movida interna.
Houbo xente que veu ás súas fi-
leiras procedente do Partido Co-
munista e tamén houbo os que
pasaron logo da “U” ao PC. Eu
mesmo fun un deles, pero
aguantei pouco tempo o revisio-
nismo do PC daquela época. Lo-
go tiven que fuxir a Fancia, e alí
volvín entrar outra vez na UPG,
da mán de Henrique Harguin-
dey, en 1969.

Por que se pasou vostede
daquela “U” inicial ao PC?

O PC tiña en Santiago unha
xente (Maricarmen Nieves, Car-
los Otero, etc.) moi entusiasma-
da coa idea de fundar un partido
comunista galego de verdade, e
a min pareceume interesante
aquel proceso que se abría. Tar-
dei pouco en percatarme de que

a cousa non era seria. Lembro
que o PC imprimira un panfleto
para repartir en Castrelo de Mi-
ño cando foi o conflito da cons-
trucción do embalse e, cando
chegou a hora de difundilo, nin-
guén o espallou. Aqueles eren
tempos dalgunha confusión e de
moita actividade clandestina. Na
Universidade, menos socialistas,
había de todo. Fermín Bouza e

Pepe Camaño no Movemento
Comunista Marxista Leninista.
Otero, Nieves e máis xente no
PC, ao que tardaría pouco en
chegar o actual presidente do
goberno de Asturias, Vicente
Álvarez Areces, “Tinín”, etc.

Onde situaría vostede os
grandes fitos da UPG?

Foi moi importante o ano
1972, cando estalaron os move-

mentos obreiros de Ferrol e Vi-
go. O asasinato de Moncho Re-
boiras pola Policía franquista ta-
mén marcou un fito importante e
un cambio de dirección na UPG
que foi fundamental. En liñas
xerais, eu diría que pola “U” pa-
sou a maioría da xente de es-
querda e nacionalista de Galiza.
Sen a UPG a historia galega non
sería a mesma.♦

Case un ano antes de que se fun-
dase a UPG en Santiago, o 28 de
agosto de 1963, no despacho do
abogado coruñés Sebastián Mar-
tínez-Risco, daquela un dos máis
prestixiosos de Galiza, reuníanse
Mario Orxales, Xosé Luis Rodrí-
guez Pardo, Cesáreo Saco e Ra-
món Piñeiro, este último como
observador, en ausencia do titu-
lar do despacho, para fundaren o
Partido Socialista Galego (PSG).
Os que logo serían os elementos
máis activos desta organización
política, Salvador García Boda-
ño ou Xosé Manuel Beiras, por
exemplo, non asistiron a aquela
xuntanza.

O poeta e académico García
Bodaño lembra aqueles tempos
como moi importantes “teren
representado unha profunda loi-
ta  pola democracia e pola afir-
mación nacionalista, nun plano
amplo e sen caermos en idearios
dogmáticos, algo que persoal-
mente me impulsa aínda hoxe”.
Para Bodaño, daquela e agora,
“o PSG representou escoller a
liberdade do home para ser do
seu sitio, da súa historia e da súa
cultura esa sensación de necesi-
dade de loita pola expansión das
nosas señas de identidade, unha
defensa contra a despersoaliza-
ción cultural para evitar ese ser
humán de ningures que se so-
mete doadamente a calquera das
dúas grandes correntes políticas
en que queren dividir hoxe o

mundo democrático, con comi-
ñas. Ese reiterado bipartidismo
abafador”.

O autor de Tempo de Com-
postela di que é “un home que
sofre claustrofobia mental e ide-
olóxica” cando ve que só se
ofrecen alternativas de conser-
vadurismo ou laborismo. Dentro
dese plantexamento, salienta
que o PSG “tivo o seu momento

de radicalización e, pasado iso,
ofreceu o camiño a un socialis-
mo democrático dende unha vi-
sión nacionalista”. Lembra que
“naquel momento, aquilo podía
parecer até revisionista, como
nos dicían os do Partido Comu-
nista”. Para el, “o PSG foi unha
escola de democracia e gale-
guismo que tiña unha visión so-
cialista  de Europa”. Cando,

máis tarde, recolleu o PSOE par-
te dese espazo político “viuse
–segundo Bodaño– que o PSG
foi un adiantado no tempo”.

Salvador García Bodaño ta-
mén ten na memoria as viravol-
tas internacionais que deu o
PSG mentres existiu, sobre to-
do nos primeiros anos da súa
vida: “Cando o PSOE aínda an-
daba perdido polo exterior, nos

tempos de Rodolfo Llopis, nós
tiñamos pactos co Partit Socia-
lista de Catalunya, co Partido
Socialista de Andalucía e con
xente de Baleares e Canarias,
así como coa Federación Socia-
lista Ibérica, e andabamos todos
na busca dun socialismo de no-
vo cuño”.

Bodaño tamén se lembra do
proceso que seguiu Xosé Ma-
nuel Beiras para integrarse no
partido. “Acababa de chegar da
súa estadía en Francia, e non se
daba decidido a entrar na mili-
tancia. De entrada, non quería
meterse en política. Foron Mario
Orxales e o propio Ramón Pi-
ñeiro os que insistiron moito pa-
ra convencelo”. Tamén se lem-
bra das reunións que tiveron co
socialista catalán Josep Pallach
ou da primeira xuntanza no es-
tranxeiro, que tivo lugar na loca-
lidade italiana de Imperia-One-
glia. De xeito especial, dunha
reunión que tivo lugar en Bad
Godesberg (Alemaña) e na que
tamén participaron Pablo Caste-
llano, Jerónimo Saavedra e Feli-
pe Gonzalez que, daquela, aínda
era “Isidoro”.

De Ramón Piñeiro di Bodaño
que “foi un promotor do PSG,
pero anos despois púxose máis
do lado do PSOE”. Para el “Pi-
ñeiro sempre tiña na cabeza a
idea de que o galeguismo debía
extenderse e producirse no seo
de cada partido democrático”.♦

O PSG, ser dun sitio

Salvador García Bodaño na súa casa de Compostela.

Taberna da Rocha, 25 de xullo de 1964
Luís González, “O Foz”, lembra que aquel 25 de xullo fundacional da UPG
facía un sol espléndido, e que tiveron que abeirarse debaixo dunha parra pa-
ra protexerse dos raios. “Aquela taberna –dinos “Foz”– xa desapareceu hai
moito tempo, e hoxe coido que só queda no sitio unha casa en ruína”.

Luís González O Foz.



Ao falar dos camiños de ferro en Gali-
za non debemos quedarnos só nos or-
zamentos senón tamén no xeito como

se invisten os cartos, como se deseñan e, so-
bre todo, se estes investimentos se pensan
cun mínimo concepto de país.

Paréceme que a simbiose –tan coñecida
e, ás veces, perversamente utilizada–
obras/votos ás veces é, mesmo,  prexudicial.
Se ben e certo que facer obras pode ser un
síntoma de boa xestión; calquera grupo polí-
tico que goberne ten que facelas. A cuestión
está, ou debería estar,  na cor ideolóxica de
quen as faga. Así, uns aumentarán  os cartos
destinados á sanidade ou á educación e ou-
tros a subvencións, subsidios varios, farois… 

Dentro do mundo da obra civil pódese
pensar nas clases sociais mais ou menos favo-
recidas, no mundo urbano ou rural… No mo-
mento de deseñar unha obra, pódese pensar na
rendibilidade electoral dela ou nun sistema de
transportes capaz de vertebrar un país e co-
municalo co resto da rexión a que pertence.

Digo isto porque, ao examinar o plano
dos ferrocarrís, ou mellor aínda, os presupos-
tos do Ministerio de Fomento para Galiza pa-
rece que os que deseñan os camiños de ferro
miran para un sitio; os que deseñan
estradas ou autovías para outro. En-
tre eles, digo eu que, non se deben
falar e, menos aínda, coa adminis-
tración autonómica que ten respon-
sabilidades sobre polígonos indus-
triais, aeroportos e cos portos xa nin
digamos. Isto, que dito así pódese
tomar un pouco a chanza, paréceme
que ten unha importancia vital e,
nun futuro non moi lonxano, pagaré-
molo todos.

Vén isto a conto porque no outono
do 1994 a Xunta publicou a Proposta
alternativa dun plano director de infra-
estrutura ferroviaria para o noroeste es-
pañol, en concreto para Galiza, dito
plano (PDIF), consensuouse tendo en
conta as opinións de distintos colecti-
vos e profesionais en comisións non
permanentes do Parlamento e logo no
pleno. Á parte de  temas presupostarios
falarase, naquel momento, doutros co-
mo os anteriormente indicados, que
agora, curiosamente, figuran no Libro
branco da política europea de trans-
portes de cara ao 2010: a hora da ver-
dade editado en Bruxelas o 12 de se-
tembro do 2001.

Este libro recomenda entre ou-
tras cousas as seguintes:

1.– Creación de corredores para
mercadorías: Efectivamente di o Li-
bro branco que “sería conveniente
que pouco a pouco se vaian adicando

unha rede de liñas ferroviarias, exclusivamen-
te ao transporte de mercadorías”.

Isto parece ser unha obviedade. O trans-
porte  por ferrocarril é máis barato, máis se-
guro para –por exemplo– mercadorías peri-
gosas, e axuda –e isto está demostrado– á
vertebración económica. Se isto é así, onde
debe ir a xente que ten que viaxar en tren?,
porque se construíu vía única e, ademais, es-

tanse eliminando estacións intermedias co
motivo de recortar os tempos. Imos ver: can-
do un galego de Lugo, por poñer un caso,
quere ir a Madrid, normalmente leva todo o
día para el, pero isto pasa poucas veces no
ano; o que un galego de Lugo querería, é po-
der ir a Monforte en tren, ou a Ourense e
ademais ter maneira segura e barata de sacar
o leite da estación de Lugo cara a Barcelona,

por exemplo, ou de traer, rapida-
mente, aceite até Lugo dende onde
queira que produzan o aceite. Non
nos interesa acortar media hora a
duración da viaxe en tren a Madrid,
queremos ter unha estrutura interior
–e tamén de saída cara a fóra– pero
unha rede de ferrocarril articulada
para o noso servizo, tanto de via-
xeiros como de mercadorías.

Para iso poderiamos empezar
por arranxar o ferrocarril que temos
e deixalo como rede interior e/ou
mercadorías, electrificándoas todas,
suprimindo os pasos a nivel, facen-
do dupla vía… En resumo, deberia-
mos empezar a acatar as instrucións
do mencionado Libro branco.

2.– Estacións intermodais: Todos
sabemos –ou cando menos instinti-
vamente supoñemos– que son as es-
tacións intermodais. De xeito resu-
mido, consisten en  que, no mesmo
recinto, haxa estación de ferrocarril,
parada de taxis, estación de viaxeiros
e unha perfecta conexión cos trans-
portes colectivos, zona de aparcadoi-
ro, e, a maiores, se se quere, cafetaría
ou incluso sucursais bancarias ou
boutiques (isto, opcional). Ao mes-
mo tempo, cómpre situala de xeito
que, sen estar no centro da cidade,
tampouco quede excesivamente lon-
xe ou incomunicado dos nós viarios.
Isto é para evitar atascos porque non
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Nunha entrevista
realizada co gallo do
25 aniversario da
revolución en
Nicaragua, o ex
presidente sandinista,
Daniel Ortega axusta
contas cos críticos. A
Serxio Ramírez,
Gioconda Belli e
Ernesto Cardenal
despáchaos co
cualificativo de
“oportunistas”. E acto
seguido, declárase
principal valedor do
espíritu “unitario” da
organización.

Ortega remata por
citar a Sandino
(aínda que a frase
soa con acento
georgiano): “Na
medida en que a loita
seña máis difícil,
moitos nos
abandonarán, e só os
obreiros e os
campesiños chegarán
até o final”. Cabe
dicir que aquí en
Galiza a situación é
ao revés. Os
primeiros en
deixarnos foron os
labregos; da súa
banda, os obreiros
(co de Izar, etc.),
levan o mesmo
camiño. Será que van
ficando só os
‘oportunistas’?

Fraga nunca gustou
de cederlle
protagonismo a

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Camiños de ferro,
AVE e orzamentos

MIGUEL ROIG

Neste artigo o autor dá conta da situación actual
do noso ferrocarril e de que xeito pode beneficiar ao
benestar dos galegos unha reforma da nosa rede.

Cartas

BNG: corredores
de fondo 

Por diversos motivos abandonei a
militancia no BNG no ano 85, lo-
go de ter ingresado na AN-PG dez
anos antes. Nunca deixei de votar
o Bloque, pero na actualidade non
oculto serios reparos ao xulgar a
praxe política disa organización. 

Recordo que nunha conversa
con X.M. Beiras e outras persoas
na Facultade de Económicas de
Santiago a principios do 1980, o
profesor defendía que na política
hai que ser “corredor de fondo”,
abondando na necesidade de
construír un proxecto común para
dignificar Galiza e poder artellar
un futuro digno para o pobo gale-
go. Iguais palabras lles escoitei a
Francisco Rodríguez, Camilo No-
gueira e outros galeguistas de di-
versas tendencias durante anos.

Cal é o problema, xurdido dal-
gunha maneira entre todos estes
homes que, en compaña de moitos

outros tanto enriqueceron teorica e
practicamente o nacionalismo pro-
gresista en Galiza? Será un proble-
ma de falta de humildade; de auto-
crítica sincera, aberta e valente,
–sempre  tan necesaria nesta vi-
da–, un problema derivado das
“brutais tensións” que sofren estes
homes e mulleres a cotío, á hora
de construíren un autentico pro-
xecto común para o seculo XXI?
Estará aquí o quid da cuestión? 

Desde logo non teño a chave
máxica para abrir a porta do túnel e
así podermos “ver a luz”, pero atré-
vome, –modestamente–, e non sen
temor a trabucarme, que tamén son
humano, a lles suxerir a todos estes
vellos compañeiros esta idea: non
estaremos no momento oportuno
para empezar un debate aberto, e,
por suposto, respectuoso, para ir
pensando en transformar a fronte
nun partido nacionalista galego de
ideoloxía socialista, reunificado,
consolidado e eficazmente dirixi-
do, para operar hoxe en día no pla-
no nacional e internacional? 

Por certo, xa que falamos de
socialistas, que fan as “mentes pre-
claras” do PSOE de Galiza, cando
ven que este país queda unha e ou-
tra vez marxinado no contexto do
estado, como un “país de segunda
división”? Esa é a maneira de lles
render homenaxe ao vellos “soli-
darios” galegos que tantos sacrifi-
cios fixeron por mellorar as condi-
cións de vida dos traballadores? 

Cal é o proceder dos sindica-
tos de obediencia foránea, que
aquí en Galicia frean as mobiliza-
cións cívicas dos traballadores
afectados e en Andalucía, por
exemplo, sacan os obreiros á rúa? 

Cando un país como o noso
leva tanto tempo na UCI, ou está
esclerotizado de por vida ou corre
serio perigo de morte. Estaremos
a tempo de recuperalo? Quero
pensar que así é, pois non hai ou-
tro remedio que a procura dun fu-
turo sempre mellorábel, baseado
nun desenvolvemento sostido, o
que implica sacrificios de todos. 

Señores “corredores de fon-

do”, reformúlense a carreira, (pois
é indubidábel que resulta máis
longa do que parece), e que nin-
guén se retire, pois nese proceso
de rexeneración somos necesarios
todos, dando cadaquén segundo as
súas posibilidades. Niso estamos e
que as fadas nos dean azos.♦

CARLOS PERMUI
(FERROL)

O patrimonio
de Pontedeume

Rematan estes días as obras de re-
paración da biblioteca municipal de
Pontedeume e chama a atención
que, xunto ao louvábel que isto é,
se cometa unha gran trasnada como
é o colocar unha canle de aluminio
nun edificio histórico de pedra e
madeira. Á parte do impacto visual
que comporta hai destacar a contra-
dición de esixirlles aos veciños un-
has pautas de remodelación das vi-
vendas que os responsábeis locais,
neste caso o propio concello, non

GONZALO



sobra dicir que os atascos ou conxestión de
tránsito podería supoñer en toda Europa, no
2010, un gasto de 80.000 millóns de euros o
ano, sen contar a contaminación que produ-
cen.

A intermodalidade consiste en integrar os
distintos medios de transporte. O Libro bran-
co do que falamos di que é preciso tomar as
medidas necesarias para harmonizar técnica
e interoperatividade entre os diversos siste-
mas de transporte. En realidade isto non é
mais que a integración de ferrocarril, aero-
portos, portos etc. do que se leva falado moi-
to pero con resultados pouco optimistas.

3.– Diminución de CO2: Na UE preveu-
se que, no 2010, a  emisión de CO2 derivada
do transporte, alcanzase os 1.113 millóns de
toneladas, sendo o realizado por estrada o
principal responsábel desta situación. Sabe-
mos que o motor de explosión é o que me-
nos aproveita a enerxía, dado que soamente
unha parte da combustión serve para mover
o vehículo; coñecemos a recomendación da
Comisión Europea ao respecto, pero na Ga-
liza non se fai nada. E iso que estamos no
país das hidroeléctricas, centrais térmicas,
aeroxeradores, etc. Temos unha gran produ-
ción de enerxía eléctrica que chega para ex-
portar, pero non abonda para que os nosos
trens e outros medios de transporte circulen
con enerxía eléctrica, ou sexa, con enerxía
propia.

Non podemos obviar a importancia do
transporte marítimo. É ben certo que os gran-
des portos galegos utilízanse para o transpor-
te a longas distancias de mercadorías de
grandes compañías (automóbiles e outros).
Pero tamén e certo que para o noso tránsito
interior está moi pouco aproveitado, sobre
todo tendo en conta as grandes calidades que
a nosa costa ofrece.

Aínda está menos aproveitado para o
transporte de viaxeiros. Galiza é mar. Temos
que  utilizalo para moitas cousas, non soa-
mente para a pesca, que, efectivamente é un
gran recurso natural, e oxalá poidamos face-
lo durante moitos séculos, digo ben: séculos,
como hai séculos e milenios que o facemos;
pero o mar ten máis posibilidades. Investi-
guémolas e utilicémolas, combinándoas cos
demais medios de transporte.

Poderiamos seguir pero sería longo de
máis, soamente quixera dicir que deberiamos
empezar a sentar as bases dunha futura rede de
ferrocarrís galegos. Non pretendo que en dous
días cheguemos á altura dos ferrocarrís vascos
ou cataláns, pero si comezar, pouco a pouco.
A rede métrica, o ferrocarril de vía estreita, é
o ideal xa que, con menos investimento –pen-
semos só nas expropiacións– pode combinar
mercadorías con viaxeiros e vertebrar o país
de forma practica, contaminando pouco –evi-

dentemente sendo de tracción eléctrica. Unha
primeira opción, (e isto como opinión persoal
ao mellor non exenta de parcialidade) podería
ser o tren de vía estreita dende A Coruña até A
Guarda e Tui por toda a costa.
Custaría menos que moitos super-
proxectos electoralistas do AVE
–que por outra parte voa baixo–
pero sería moi útil para o país.

Ademais do Libro branco ao
que nos referimos, podemos vol-
tar a vista ao 1994, á devandita
Proposta alternativa… no que xa
se  contemplaba a alta velocidade,
practicamente como está pensada
actualmente, –pero non saímos da
“contemplación para pasar á rea-
lidade”– incluíndo o tramo A Co-
ruña-Lugo-Monforte do que só
temos vagas promesas; electrifi-
cacións en tramos como Ferrol-A
Coruña-Monforte; dupla vía
Monforte-León; actuacións en
medios urbanos como Vigo, Ou-
rense, Lugo (a remodelación da
estación de Lugo, despois de ser
adxudicada, volveu ao inicio e
aínda está sen proxectar), Santia-
go ou Ferrol, etc. Todo iso debería
estar rematado no 2007. Con to-
do, o máis importante e que foi
discutido no noso parlamento con
achegas de todos os grupos e outra xente ex-
perta en temas como infraestruturas, ecolo-
xía, etc, e, actualmente, nin o goberno gale-

go nin o parlamento reclamaron o dereito a
participaren no que será o deseño da nosa re-
de ferroviaria.

Todo quedou en mans do goberno cen-
tral, nin sequera  expoñemos as
nosas necesidades e priorida-
des, nin (unha vez máis) esixi-
mos a parte que nos correspon-
de –segundo veremos no cadro
comparativo por comunidades
autónomas.

En canto aos presupostos
en si, e para rematar, analice-
mos brevemente os do 2004 no
cadro adxunto. Para a súa com-
prensión, dado que non está es-
pecificado, teremos que aclarar
que, nos tramos de AVE (ou o
que sexa), inclúese no presu-
posto o importe da elaboración
do proxecto, estudos previos,
etc...

De todos estes organismos,
nin a Xunta nin o goberno cen-
tral coordinan ningunha das sú-
as actuacións no territorio gale-
go. Polo tanto, non temos nin
voz nin voto para o deseño dos
nosos ferrocarrís.

Eu non coñezo nin creo na
existencia do chamado Plano
Galicia, pero para rematar

comparemos os investimentos do Ministerio
de Fomento para o 2004 no cadro. Coido que
con isto queda todo aclarado.♦
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ninguén. O
conselleiro máis
popular só é coñecido
polo 2% da
poboación. A
chegada de Bob
Dylan a Santiago
resultaba, para el,
todo un desafío.
Como o resolveu?
Pois acudiu ao
concerto e
aproveitando que o
cantor
norteamericano non
quería fotos, foi o
propio Fraga o que
copou as imaxes no
telexornal.

Despois de ver as
engurras de Iggy Pop
no pescozo e no
ventre, non é de
estrañar que Dylan
prohibise as
cámaras.

O Goberno iraquí
“autoriza” o
bombardeo
norteamericano
dunha cidade.
Morren varios nenos.
Algo lembra a Van
Thieu.

Din que en Cuba
nada funciona. As
ONG envían tiritas,
aspirinas e
mercromina. ¿Por
que entón a empresa
estadounidense de
biotecnoloxía
CancerVax aprobou
un convenio
conxunto con
laboratorios
habaneiros para
desenvolver tres
medicamentos
experimentais?♦

‘Non nos
interesa acortar
media hora a
duración da

viaxe en tren a
Madrid,

queremos ter
unha estrutura
interior pero
unha rede de

ferrocarril
articulada para
o noso servizo”

PRESUPOSTOS PARA O 2004

Anualidade total nos corredores de alta velocidade .................................... 137.663.710 
Mellora na rede convencional ......................................................................... 2.676.510 
XIF (Xestor de Infraestruturas Ferroviarias) ................................................. 73.790.000 
RENFE .......................................................................................................... 58.373.000 
FEVE ............................................................................................................. 11.327.000 

Total ............................................................................................................. 283.830.220 

(En euros)

INVESTIMENTOS DE FOMENTO PARA O 2004

Catalunya ............................................................................................................. 2.665,5
Madrid .................................................................................................................. 2.654,2
Andalucía ............................................................................................................. 1.716,1
C. Valenciana ....................................................................................................... 1.262,6
Castilla y León ..................................................................................................... 1.043,9
Castilla-La Mancha ................................................................................................. 912,7
Galiza ........................................................................................................................ 866

(En millóns de euros)

Correo electrónico: info@anosaterra.com

son quen de transladar ás obras pú-
blicas. Pode parecer unha nimieda-
de, mais denota un xeito de actuar
que raia na desidia ou na irrespon-
sabilidade, que provén de antano e
que ten unhas consecuencias funes-
tas para o futuro deste lugar, unha
vila acolledora, non só para os visi-
tantes senón tamén, para os que te-
mos que vivir nela e queremos fa-
celo da forma máis agradábel. De-
bemos mentalizarnos de que a
maior riqueza de Pontedeume é o
seu patrimonio artístico e paisaxís-
tico, unha riqueza que renda sem-
pre uns grandes beneficios, inde-
pendentemente dos fluxos e reflu-
xos financeiros das empresas cons-
trutoras. Urxe un debate profundo
sobre ista cuestión, no que partici-
pen todos os implicados en preser-
var o patrimonio, como única vía
para asegurar o futuro, e sobre todo
os responsábeis da administración
local, demasiado preocupados en
asinar o maior número de licenzas
de obras e alleos ao problema que
supón un crecemento desmesurado

e non sostíbel. Máis que construír
sen criterios urbanísticos e deterio-
rando a paisaxe, trátase de adecen-
tar e rehabilitar o mapa urbano. 

Afortunadamente temos exem-
plos de urbes semellantes que sou-
beron corrixir a tempo os desastres
propiciados polo mercado da cons-
trución. Creo que sería un bo in-
vestimento elaborar informes pro-
fesionais e recabar datos sobre os
procesos que levaron a certas vilas
a conseguir o recoñecemento uná-
nime de lugares modélicos. É pre-
ciso recompoñer a face de Ponte-
deume para que se poida ver a súa
verdadeira identidade.♦

ANTÓN GARCÍA
(PONTEDEUME)

Os caminhos
do folque

Levamos uns anos asistindo a umha
estancaçom mais ou menos notável
na qualidade e/ou criatividade dos
nossos grupos musicais, concreta-

mente dos que (evitando qualquer
guerra terminológica, banal e con-
traproducente) podemos denominar
“folque”. Desde logo, ensaiam-se
vias de avanço, caminhos experi-
mentais, mas poucas vezes essas
tentativas dam resultados felizes, ou
do nível que poderiamos (deveria-
mos) esperar de músicos, cuja com-
peténcia está abondo demonstrada.
Quiçá um primeiro aspeito a aclarar
seria aonde é que queremos ir, qual
e o rumo que queremos impor-lhe à
nossa musica, por suposto atendo-
nos sempre a liberdade (enquanto a
sonoridade, etc.) que todo intérprete
tem direito a reclamar e defender.
Asistimos, depois do furor celta dos
80-90 (que tanto ajudou à difusom
da musica galega polo mundo) a
umha espécie de “retorno ao sul”
que nom acaba de dar produtos re-
almente convincentes. É obvio que
a olhada cara ao sul (Portugal, basi-
camente) resulta inescusável en-
quanto ajuda a matizar e compreen-
der a nossa cultura, mas acho que o
caminho de cara à renovaçom (cada

vez mais necessária, como pom de
relevo a escuita dalguns dos discos
mais sobranceiros dos últimos
anos) deveria ser outro. A música
galega, agora que a geraçom mais
recente de artistas está a alcançar a
sua fase de madureza criativa, bem
poderia ter em conta as achegas de
artistas como Paul Mounsey,
Martyn Bennett ou (nos seus iní-
cios) Afrocelt Sound System, que
nom por pouco conhecidos nestes
lares deixam de oferecer referéncias
nada desaproveitáveis: maior prota-
gonismo da electrónica e de novos
ritmos, fusom coerente e profunda,
novos jeitos de conectar tradiçom e
modernidade (dous polos que ten-
hem já de conviver necessariamen-
te, pois nom som excluintes), etc. E
simplesmente umha sugestom, um-
ha linha em nengum caso exclusiva,
mas pouco considerada, se excep-
tuarmos casos como Budinho ou
Laio, com umha exploraçom mui
interesante para o nosso folque.♦

JOAQUIM CAAMANHO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)



‘Toda a culpa
é do BNG’
O xornalista Xosé Luís Gó-
mez comenta en Xornal.es
(mércores 14 de xullo), o tra-
tamento que algúns medios
de comunicación outorgan
ao BNG. “O novo BNG de
Anxo Quintana, di Gómez,
non ten nin máis nin menos
problemas internos que o PP
ou o PSOE. A diferencia está
nos medios que informan de-
ses problemas e, sobre todo,
nos xornais que os analizan.
Ao BNG trátao a prensa de
Galiza con absoluta crueza,
na máis pura liña do xorna-
lismo americano capaz de
esnaquizar a demócratas e
republicanos. A pequena di-
ferencia estriba en que aquí,
claro, ese bo xornalismo crí-
tico só se lle aplica ao BNG
e, en menor medida, ao
PSOE co cal hai algo que
non está a funcionar”.♦

‘Por que non
denuncian
a Fungairiño
por desacato?’
Xosé Luís Barreiro Rivas
comenta en La Voz de Gali-
cia (19 de xullo) a interven-
ción do fiscal xefe da Au-
diencia Nacional Eduardo
Fungairiño, no Congreso,
ante a Comisión do 11-M.
“Se o director dun hotel di-
xese as parvadas que dixo
Fungairiño ante os deputa-
dos na nación, sería cesado
sen contemplacións. E se un-
ha testemuña do 11-M lle
contestase a Fungairiño coa
chulería e desprezo que el
usou no Congreso, sería pro-
cesado, e con razón, por de-
sacato. Por iso resulta incrí-
bel que, pasados catro días
daquel enrubiecemento co-
lectivo, ningunha autoridade
competente falase de abrir
un expedente, de denunciar
un desacato, de cesar a un

inútil, ou de facer as tres
cousas á vez. Se Fungariño é
socialmente autista, alleo a

todo o que non está escrito
en papel timbrado, é posíbel
que teñamos un fiscal xefe
que non soubese que Aznar
perdeu as eleccións, que non
saiba quen é dona Letizia,
ou que nunca ouvise falar da
Constitución para Europa. E
por iso me temo que non es-
teña autente para servir nun
posto que, sobre o suposto de
coñecer o marco legal no que
nos movemos, tamén precisa
saber en que país vivimos, se
somos monarquía ou repú-
blica, ou que Extremadura é
unha rexión autónoma”.♦
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Tarde piaches
BIEITO IGLESIAS

Aínda que, en materias políticas, hai ben tempo que son un
indocumentado, souben pola Voz que circula un documento
da autoría de Beiras. Se o resumo que ofrece a imprensa é

fiel, vén a dicir habeat me ipsum sibi documentum (teña en min un
exemplo ou escarmento). Porque o ex portavoz seica quixo
aforrarlle as dores dunha terapia curativa ó BNG, disque se deixou
utilizar prestándose a encabezar listas pró Consello Nacional cada
paso máis sectarias e orfas de bos cadros. Cita The Animal Farm,
de George Orwell, onde todos os animais eran iguais pero unhos
–os porcos mandarís– máis iguais que outros. Se na granxa
escasea o penso (os cargos), xa sabemos o que acontece: que os
marraos devoran ós marraos. Tamén alude a Edipo, a un suposto
empeño dos bloquistas en matar ó pai putativo da Frente. Talvez
sexan máis pertinentes outros mitos helénicos: Orfeu esgazado po-
las ménades de Tracia (esas bacantes disolutas chámanse
oportunismo, covardía e fatuidade); Narciso suicidándose, farto da
contemplación de si mesmo. Sen ir tan lonxe nin fretar cruceiros
polas illas gregas, a situación podería describirse cun dito autócto-
no: tarde piaches! Cando houbo ocasión de constituír un polo ano-
vador no Bloque, con ideas e persoas capaces de engrosar a causa
polo único lado posible (o Flanco de Ferro –Ironside– vale pra
manterse na marxinalidade ou pra titular telefilmes), botouse en
falta a coraxe beirista, ogano quizais extemporánea e interesada en
estilizar a propia figura. Que hai de exemplar nesta historia? Este
episodio ensínanos que pouco importa aturuxar e escarolar as plu-
mas tras consumir anos imitando a Sophie Evans e Laura Angel,
famosas felatrices.♦

O acordeón de Antuerpe XURXO SOUTO

O verbo da ruta
“Manolo de Cerponzóns
mallaba na pel todo o día,
sacaba os retellos ao sol,
tocaba con moita alegría!”

Velaí vén o 25 de Xullo. Todos os camiños de Galiza
conducen ao campo da festa. Abandono a reflexión e acudo
directamente á homenaxe dos traballadores que máis bouran

nestas datas: os músicos das orquestras. Un gremio de tanto avoen-
go –sorpréndanse os non iniciados– que ata ten idioma propio. 

De seguido, transcribo algunhas das entradas dese diccionario. Ensi-
noumas o batería coruñés Viñas “El Men”, sobresaliente “cum laude” na
Academia da ruta. El foi o autor da cántiga do comezo. Nas definicións
que seguen acharanse, pois, as claves para entender o seu contido.

Como todo idioma gremial o campo léxico móvese
fundamentalmente nos terreos da prevención e da autodefensa.
Saber dos mestres de antes para os que teñen por oficio armar -mes-
mo nos contextos máis difíciles- a revolución da festa.

A polo caldo: Non confundir con “a papo cheo”( cláusula que
inclúe a comida). Dise dos contratos artísticos moi precarios que
aportan pouco máis que o sustento alimenticio.

Alcánzalle: “Alcánzalle ao músico”, modismo de membro da
comisión de festas, para indicar que se lle bote de beber ao artista.

Amanzoco: Sinónimo de interpretar con “apurruña”.
Apurruñar: Arte de tocar con ilusión un instrumento.
Atrebellado: Dise do músico superado polas circunstancias no

proceso da montaxe dos “trebellos”.
Brozas: Condición propia do músico chafulleiro.
O Buxa: O xefe, expresión do “latín dos canteiros”. Da mesma

xiria proceden estoutros préstamos do eido pre-erótico: “a morrona
gina dangle” (a rapaza está boa), ou “a morrona gina perre” (a rapa-
za moito non vale); e gastronómico: “tomarros con berderolos
xidos” (ovos con pementos verdes).  

O Cadrís: Dise do músico “lesionado”, do que sempre pon pro-
blemas para cargar cos “trebellos”.

Cerponzóns: Localidade do concello de Pontevedra, no pé da
estrada. Punto de reunión, saúdo e intercambio de todas as
orquestras. 

Esbourar: Tocar con paixón.
A Fenosa: Transformador xeral situado no palco, presenza nece-

saria para evitar que se fundan os “trebellos”.
Limador: Sinónimo de vocalista. Ten o seu étimo na pronuncia

relaxada da palabra “animador”.
Lomas: Localidades especialmente extremas e apartadas, onde

chega o músico despois de sortear todo tipo de perigos.
Mallar na pel: Imaxe bonita, tipo homérica, por zoupar na batería.  
Manganchar: Momento feliz no que os “retellos” da orquestra

reciben o impulso da rede eléctrica. 
Os represivos, ou representantes: Sentido literal neste baralle-

te: Tratantes de carne de músico.
Retellos: Instrumentos musicais. Máis concretamente os

elementos de percusión. Non confundir con “trebellos”.   
O safari: Dise do recorrido por onde se desenrola a procesión.
Trebellos: O conxunto do material que transporta a orquestra.
O xa ti sun: Denominación xeral de calquer ritmo de

“maquinillo”. Aparece normalmente no seguinte modismo: “Aí vai
outra peza de xa ti sun”.♦                                      (Ha continuar).

Os anos non perdoan. A imaxe de Xurxo Leal, en Faro de Vigo do 16 de xullo, mostra un Iggy Pop cuxas en-
rugas non disimulan os seus 60 anos. O mito roqueiro actuou en Santiago nos actos do Xacobeo. 

A‘invisibilidade’de Castrillo. A festa do Día da Patria, celebrada
en Vigo o pasado 18, deu lugar a un curioso fenómeno de invisibilidade. Para
La Voz de Galicia o exalcalde estivo ausente do acto. Faro de Vigo ofreceu, non
embargante, unha imaxe mostrando a súa presenza.

Eduardo Fungairiño.



PERFECTO CONDE
Preparar o PSdeG para vencer
no outono do 2005 nas eleccións
autonómicas. Ese foi o obxecto
dun X Congreso no que os so-
cialistas refrendaron o liderado
de Emilio Pérez Touriño e recla-
maron un “galeguismo cívico”.

Cunha nova executiva respaldada
polo 89,31 por cento dos delega-
dos, un Comité Nacional Galego
que recibiu o 83,23 por cento e un
Comité Federal que levou o 86
por cento dos votos (á parte da
Comisión Nacional Revisora de
Contas –88,68 por cento– e o Co-
mité de Ética –88,23 por cento–),
Emilio Pérez Touriño proclamou-
se por fin como líder practica-
mente incontestado do Partido
Socialista de Galicia-PSOE, nun
X Congreso no que tanto el como
o resto dos socialistas coidaron
empezar a tocar o ceo coa man
dos votos que esperan conseguir
nas próximas autonómicas. 

Touriño díxoo ben claro cando
se expresou con estas palabras:
“Hai unha Galiza que xa é pasado,
e hai unha Galiza que mira ao fu-
turo. Unha Galiza que non se re-
signa, que non quere perpetuar o
seu papel de eterno actor secunda-
rio, que sabe que ten capacidade
para máis cousas que para ir enve-
llecendo amorriñada e sen ilusión.
A Galiza do cambio, a Galiza dis-
posta a dar o salto toma definiti-
vamente impulso con este Con-
greso, o último que celebramos os
socialistas galegos na oposición”.

Nesta idea insistiu despois de
criticar severamente a política do
PP dicindo dela que “é hoxe un
anacronismo que condena o país a
vivir nunha situación permanente
de estancamento que o leva á que-
lla sen saída do empobrecemento,
do conformismo e do distancia-
mento con Europa. O goberno do
PP en Galiza é hoxe unha secuela
do pasado, unha rémora e un las-
tre. Un barco carente de rumbo,
cun piloto que quedou durmido
enriba do timón e cunha tripula-
ción que se esqueceu de navegar e
que discute entre ela quen debe
ser o substituto do vello timonel”.

Blanco dá no idem

Apenas vinte e catro horas antes
de que Touriño pronunciase estas
palabras, o secretario de organiza-
ción estatal dos socialistas, Xosé
Blanco, na sesión de apertura do
Congreso, soubo acaparar a aten-
ción de todos os telexornais e do
resto dos medios de comunica-
ción denunciando que o ex presi-
dente José Mª Aznar ten no seu
poder documentos secretos do
Centro Superior de Investigacións
(CSIC) e que os está filtrando á
opinión pública, acusación que re-
sulta abondo grave como para non
entenderse o silencio no que se re-
fuxiou, até o momento de pechar-
se esta edición, o anterior inquili-
no da Moncloa.

Este recurso do ex concelleiro
de Palas de Rei, que cada día que
pasa parece estar gañando puntos

como “orador” habelencioso, até
chegou a escurecer a figura do se-
cretario xeral do PSOE galego
precisamente no día no que, teori-
camente, tiña que convencer os
seus seguidores para que volvesen
votalo na renovación do seu posto
político. Touriño non tivo, porén,
ningunha dificultade para “arra-
sar” nun congreso “á búlgara” que
o empurrou, por fin, eficazmente
cara a unha hipotética presidencia
da Xunta.

Nin sequera os representantes
do socialismo vigués, dos que
Miguel Barros rematou sendo
voceiro no Congreso, lle deron
grandes sustos a Touriño, que pa-
rece inclinado por non abordar,
de momento, a recuperación da
alcaldía que perderon cando esta-
lou a crise dentro da coalición
municipal que sostiñan co BNG.
Aos nacionalistas fustigounos
precisamente Blanco cando dixo
que “houbo un partido que tratou
de frear o noso avance, e vaise
arrepentir toda a vida, por permi-
tir un goberno do PP en Vigo”.

Vázquez deixa gañar

Quen non lle presentou absoluta-
mente ningún problema esta vez a
Touriño foi Paco Vázquez. O polí-
tico do pragmatismo impertinente
pasou polo aro do galeguismo pro-
clamado por Emilio Pérez Touriño,
e non representou máis que boas
doses de apoio ao consenso que
coloca o PSdeG-PSOE na mellor
situación conseguida até agora
diante dunhas eleccións. Vázquez
deixoulle gañar a Touriño para
vencer el mesmo, e, de feito, a súa
“baronía” saíu moi reforzada do
Congreso introducindo tres políti-
cos de confianza (Xabier Losada,
Salvador Fernández Moreda e Mar
Barcón) na nova executiva de 36
membros, na que hai 18 mulleres.

Así as cousas, Touriño mos-
trouse finalmente entregado a dú-
as ideas básicas: socialdemocra-
cia e galeguismo. Tanto no dis-
curso de apertura do Congreso
como no de clausura, o secretario
xeral apenas pronunciou a pala-
bra “socialista” senón que se de-

cantou decididamente polo con-
cepto de “socialdemocracia”.
“Socialdemocracia e galeguismo,
galeguismo e socialdemocracia.
Velaí –dixo– os dous sinais de
identidade que definen o noso
partido e sobre os que vai xirar o
proxecto político de cambio”.

Recorrendo a conceptos clara-
mente recollidos do pensamento
que foi expresado no seu día por
Ramón Piñeiro (véxase a voz “Ga-
licia” na Gran Enciclopedia Gale-
ga), Emilio Pérez Touriño dixo
que “Galiza é un territorio, unha
paisaxe, unha lingua e unha cultu-
ra, pero Galiza é sobre todo o con-
xunto dos seus cidadáns”, antes de
seguir expresando que o galeguis-
mo cívico que propugnan os socia-
listas “está lonxe do autismo na-
cionalista e lonxe tamén do senti-
mentalismo folclorizante da derei-
ta”. Segundo el, o galeguismo” é
un compromiso cívico con Galiza
e coa súa xente, un proxecto de
avance democrático e de reforma
social, unha aposta pola nosa iden-
tidade nacional e polo seu poten-
cial creativo e xerador de respon-
sabilidade cívica”. Este galeguis-
mo tamén foi definido polo orador
como “solidario en primeiro lugar
coa nosa propia terra e cos gale-
gos, pero solidario tamén con esa
España plural e diversa coa que
nos sentimos unidos pola historia,
polo afecto e pola convivencia”.

Touriño expresou o seu con-
vencemento de que a lingua gale-
ga xoga un papel prioritario nun
novo deseño cultural. “Da mes-
ma maneira que valoramos a no-
sa paisaxe e os nosos monumen-
tos –dixo–, temos que valorar a
nosa lingua e sermos conscientes
do desastre cultural que para toda
a comunidade galega supoñería a
súa perda ou minorización. Os
socialistas comprometémonos a
abordar este problema con vonta-
de de deseñar unha política lin-
güística renovada, capaz de aca-
dar un gran consenso social e po-
lítico do que participen tanto a
dereita conservadora como o na-
cionalismo democrático”.♦
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Latexos

Aprazamento
de eleccións
X.L. FRANCO GRANDE

Oinefable Mayor Oreja
–tempo é xa de que
se vaia retirando–

manifestou hai pouco que un
atentado terrorista pode crear
condicións que aconsellen o
aprazamento dunhas
eleccións xa convocadas. Er-
go, convén modificar a lexis-
lación para ter en conta ese
caso. Respondeulle ben ZP
ao dicir que o terror non
pode alterar a normalidade
democrática. Así de sinxelo.

O peor do caso, e que
convén ter moi en conta, non
é que Mayor Oreja pense así,
que sería o de menos; o malo
é que se trata dun pensamen-
to –é un dicir– que vén indu-
cido por alguén que, para el,
debe de ser autoridade e
exemplo a seguir: o responsa-
ble de seguridade do Goberno
Bush. Iso é o grave, pois
demostra que calquera dispa-
rate pode ter efecto dominó
con tal de que veña apadriña-
do polo poder imperial.

Non deixa de ser sorpren-
dente que Mayor Oreja
esquecese xa que o propio
Aznar foi partidario de man-
ter a normalidade dos prazos
e de esgotar os mandatos,
máis ca González, por exem-
plo. Pero non; chega calquera
que estea próximo ós
“neocons” e, para o político
do PP, a súa palabra vólvese
de inspiración divina. O que
revela unha vez máis a debi-
lidade da nosa cultura demo-
crática de hoxe, unha cultura
que non ten asumido aínda
regras e usos de natural
observancia en democracia.

Pero, ademais, resulta que
a historia dos EE.UU. nega
de cheo que esa excepción
teña tradición no país. Non a
ten., por máis guerras e
catástrofes que teñan pasado.
Sen dúbida, a suxestión do
responsable de seguridade ía
por outra banda: estaba exer-
cendo a política de meter me-
do á xente, algo moi caro a
todo o Goberno Bush. Pero,
como de costume, a Mayor
Oreja fóiselle o matiz. O can-
tante Elton John declarou hai
pouco á revista Interview que
hoxe nos EE.UU. vívese nun-
ha atmosfera de medo.

Ao cabo, con isto e con
outras cousas, estase
conseguindo distraer á xente
dos verdadeiros problemas.
Non hai día que non apareza
unha suxestión que, ao noso
ver, só se fai con esa
finalidade, sexa a antes dita
de Mayor Oreja ou sexa a do
previsto man a man entre Ra-
joy e Zapatero. Porque, ¿que
terá que ver todo iso cos pro-
blemas reais e verdadeiros
que pesan sobre o común das
xentes? A política pode
deixar de ser respectable por
moi diversas causas, entre
elas se a banalizamos tanto
que xa de entrada a converte-
mos en refugallo.♦

O PSdeG clausura o X Congreso coa ollada posta na vitoria das autonómicas

Touriño avoga
por unha ‘Galiza dos cidadáns’

A composición da presidencia do congreso reflectiu o reparto de poder interno.                                                  PACO VILABARROS

Emilio Pérez Touriño.                                                                        PACO VILABARROS



A. EIRÉ
O congreso que ven de celebrar o
PSdG-PSOE hai que inscribilo no
“patriotismo partidario” que inzou
os congresos das distintas agrupa-
cións federais, agás en Nafarroa,
celebrados no mesmo fin de se-
mana. Mesmamente a agrupación
de Madrid, que pasa a denominar-
se Partido Socialista de Madrid,
puxo fin ás liortas internas cunha
admirábel unanimidade ao carón
de Rafael Simancas, malia o de-
sastre da Federación Socialista
Madrileña nas autonómicas cos
sabidos episodios de tránsfugas.

Ese apoio, que recibiron os
distintos secretarios xerais, é
cuspidiño ao de Pérez Touriño na
Galiza. Malia a este peche de fi-
leiras como mal menor, roto po-
las Xuventudes Socialistas, hai
moitas cousas que Touriño dei-
xou sen definir neste congreso,
porque non pudo.

Estableceuse un eixo de po-
der Santiago-A Coruña-Lugo
dentro do partido, que administra
as distintas minorías para contro-
lar as zonas, porque opoñerse a
vaga xeral levaríaos nesta situa-
ción ao suicídio político, dados
os modos ex pecés que adminis-
tran a cúpula que rodea o candi-
dato socialista. Ferrol, Ourense e
Vigo son exemplos.

Pero non todos os presuntos
apoios de Pérez Touriño desta
executiva de integración, am-
pliada a 35 membros para o caso,
semellan estar na mesma diná-
mica. Algúns, coma os coruñe-
ses, parecen estar agardando pa-
ra xestionar unha posíbel derrota

electoral do próximo candidato
socialista á Xunta.

O hexemonismo socialista
que defende Francisco Vázquez
no seu discurso, un día despois
de rematar o congreso, é para
moitos dos que apoiaron a Touri-
ño “o tecido dunha mortalla”.

“Todos os que predican que
Touriño vai gañar por maioría
son os que pretenden que gañe o
PP.  Todos os que queren gañar-
lle ao BNG son os que queren
que perda Touriño. Só os que
queremos gañarlle ao PP esta-
mos verdadeiramente con Touri-

ño”, defendía un delegado no
congreso.

Francisco Vázquez ten como
único obxectivo gañarlle ao
BNG. No PSOE son moitos os
que pensan que nel pesa máis cá
fidelidade ao partido o chamado
Pacto de Bergondo con Manuel
Fraga e os intereses das empre-
sas que representa. Vázquez pre-
tendería “reventar a Touriño por
elevación”, defendendo a maio-
ría absoluta dos socialistas.

Touriño é refén de Vázquez
aínda que este perdese parte do
poder de control neste congreso.

Renunciou o alcalde coruñés á ba-
talla ideolóxica. Así o galeguis-
mo, que permite un acordo razo-
nado co nacionalismo, inspirado
por Ramón Máiz, entra na ponen-
cia do PSdG-PSOE claramente.
Tamén entra a definición da “Es-
paña federal e diversa”, combati-
da por Vázquez. Pero Touriño non
se atreveu a incluír na ponencia
nin no seu discurso, algo que afir-
ma nas entrevistas: a necesidade
de gobernar co nacionalismo.

O caso de Vigo

Mentres tanto, Miguel Barros,
que defendeu en Vigo os acordos
cos nacionalistas, postúlase como
secretario xeral da agrupación so-
cialista olívica. Faino cunha “pro-
posta pola democracia participati-
va” e promete un “impulso no-
vo”. Acepta o pluralismo da orga-
nización, partindo expresamente
do recoñecemento de grupos in-
ternos e demanda deles diálogo
para chegar a un consenso. Ao
mesmo tempo, pide autonomía
para os socialistas vigueses e re-
clama da dirección que non se en-
trometa na toma de decisións.

A proposta, realizada ao día
seguinte de pechar o congreso, lo-
go de que Touriño se comprome-
tese a regularizar a vida política
da agrupación viguesa, colleu por
sorpresa os distintos sectores e
vai ser a proba da autonomía de
decisión de Pérez Touriño fronte
a Francisco Vázquez, teimudo en
esfarelar o socialismo vigués, o
único que verdadeiramente poría
en perigo o seu poder interno.♦
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Sentados nas camas da
pensión, descifrábamos
un poema de José Mar-

tí. Éramos una máscara con
los calzones de Inglaterra, el
chaleco parisino, el
chaquetón de Norteamérica y
la montera de España. Sabía-
molo de memoria, escoitára-
molo cantado no tocadiscos,
cando discos case non había,
e cando a repetición valía pa-
ra afogarse en poesía. 

Era na Rúa Nova de
Compostela, polo inverno do
ano mil novecentos setenta e
seis, en días de metal máis que
de carne. Pensábamos que o
primeiro verso dicía que El
amor es una máscara, e intentá-
bamos apreixar a causa pola cal,
o poeta cubano lle encarregara a
tantos alfaiates, a indumentaria
para a paixón. Eu sabía que Xo-
sé Miranda escribía poemas, e
discutíamos excesivamente de
metáforas e de todo. A primeira
vez que vin de cerca a
desolación da ausencia foi
daquela, escoitándoo, véndoo
negado, definitivamente desva-
lido, desértico, e cunha intensa
luz de intelixencia que perdera a
ternura e a compaixón para con-
sigo mesmo. As súas palabras
querían ser sempre esconxuros,
disolventes do íntimo, armas en
todas as partes, nos cafés, nas
células e nas bromas. Os boure-
os líricos facíanlle de bálsamo,
mais el xa sabía que o rigor do
camiño, que teimudamente se
bifurca noutro, que
teimudamente se bifurca noutro,
endexamais terá fin. E que era
de ferro tanto o seu destino
como o seu xuíz. Dicía Borges.

Uns meses máis tarde
descubrimos a obra luminosa
de Vítor Vaqueiro, e levámola
baixo do brazo como a do poe-
ta novo preferido. E ficamos
prendidos aos versos que come-
zan dicindo que Aragonta
espertara moi cedo, e ficamos
collidos polo nome e a
evocación de Aragonta. E tanto
é así, que despois de perdermos
o libro, se non nolo roubaron,
seguiunos ecoando Aragonta,
que aínda tiña nos ollos unha
freixa de amor e unha lagoa de
arelas incumpridas. E cando ti-
vemos que escoller un lugar,
para un asunto que non ven ao
caso, puxemos o dedo no mapa
de Sicilia e resgatamos do azar,
para un mesmo, a aldea de Ara-
gona, mestura para min de Rei-
no de Nápoles e das Dúas Sici-
lias, de poesía de Vítor e de
éxodo italiano a Bos Aires.

Non volvera ler versos de
Vaqueiro até que agora
editou Traxectorias, a súa
obra poética completa,
deliciosa, imprescindíbel. E
desde logo, non lera nunca
que O amor é unha máscara
que encheu de páxinas a
terra e cubriu o mundo de
mentira. Porque en As Cida-
des Mergulladas, prodixiosa
poesía escollida, recén publi-
cada, Miranda danos esta
sorpresa, a de entregarnos
unha biografía poética
propia, mais tanxencialmente
tamén de noso.♦

A quen lle quer gañar o PSOE,
ao PP ou ao BNG?

H.V.
O luns 26 de xullo debátese en
Verea un pleno para abordar unha
moción de censura presentada
contra o alcalde socialista. O no-
vo rexedor será do PP e terá o vo-
to dos dous concelleiros que eran
do BNG e que antes de abandonar
este grupo foran expulsados do
goberno polo alcalde censurado.

O pasado mes de maio, o al-
calde socialista de Verea, Félix
Parada, cesaba dos seus cargos
no seu goberno os dous conce-
lleiros do BNG. Era o punto e fi-
nal dunha relación política que
coñecera moitas dificultades.
Nese sentido, o BNG denunciara
os constantes atrancos que lle
puña o PSOE. Entre estas dife-
renzas, destaca a negativa do re-
xedor a ceder o seu posto ao
BNG cando faltase ano e medio
do mandado da corporación, co-
mo acordara cos nacionalistas.
Aínda que Parada asinara o com-
promiso, manifestaba en público
a súa intención de non cumprir e
sistematicamente ninguneaba os
seus socios e impedía as súas la-
bores de goberno.

Tras seren cesados do goberno

os nacionalistas, as direccións dos
dous partidos mantiveron reu-
nións nas que tamén participaron
representantes municipais das dú-
as forzas, pero non se produciu
ningún tipo de acordo. Ante esa
situación, os concelleiros naciona-
listas manifestaron a ilexitimidade
do alcalde ao ocupar o seu posto
en minoría, despois de resultar eli-
xido cos votos dos dous concellei-
ros do BNG. A corporación com-
ponse de catro edís do PP, tres do
PSOE e dous do BNG, pero o so-
cialista Félix Parada conseguiu a
alcaldía en virtude dun acordo do
PSOE co BNG.

Tan pronto como o alcalde do
PSOE cesou os concelleiros do
BNG, presentou en pleno a apro-
bación dos orzamentos e conse-
guiu o seu obxectivo grazas á
abstención do PP, co que os na-
cionalistas viron confirmadas as
súas denuncias de conivencia en-
tre socialistas e populares.

Tras o cese dos concelleiros
nacionalistas e despois destes
manifestaren a ilexitimidade do
goberno, entraron en conflito co
seu partido, que pese ás difíciles
relacións co PSOE prefire consi-

deralo un aliado para que o PP
abandone o poder. O conflito ti-
vo a súa conclusión cando os
dous concelleiros do BNG mar-
charon da organización, adian-
tándose á súa expulsión.

Hoxe o BNG admite que en
Verea as relacións co PSOE eran
difíciles e que o alcalde Parada ten
un goberno ilexítimo, pero non
apoia a moción de censura que
asinaron os seus ex concelleiros.

En todo caso, a partir do 26
de xullo será designado alcalde o
cabeza de lista do Partido Popu-
lar, Xoán Antonio Martínez; es-
tará apoiado polo seu grupo, o
PP, pero non polos dous conce-
lleiros que abandonaron o BNG.
Estes dous edís, só prestarán o
seu voto na moción e en casos
puntuais, cando coincidan cos
populares.

O coordinador comarcal do
BNG en Celanova recoñeceu
que a moción de censura provo-
cou unha situación difícil en Ve-
rea e laiouse de que nestes casos
o beneficiado sempre é o PP. O
nacionalista queixouse da políti-
ca do PSOE, xa que o acusou de
incumprir moitos dos pactos de

goberno nos municipios e de
practicar unha política que rema-
ta beneficiando á dereita.

Consumada a moción en Bueu

O nacionalista Félix Juncal ce-
deu o seu posto de alcalde de
Bueu en favor da popular Hele-
na Estévez, despois de que se
consumase a anunciada moción
de censura no concello do Mo-
rrazo. O luns 19 de xullo os sete
concelleiros do PP sumaron o
seu voto aos dous edís da forza
en tempos esquerdista Indepen-
dentes de Bueu. O BNG, con
seis concelleiros, e o PSOE, con
dous, quedan na oposición.

O cambio de goberno en
Bueu foi posíbel porque a líder
de IdeB, concelleira socialista
na pasada corporación e número
dous da coalición de indepen-
dentes, Aurora Cerviño, esque-
ceu os seus enfrontamentos co
PP. A nova alcaldesa, Helena
Estévez, era a segunda da lista
do PP, pero o candidato a alcal-
de, Santiago Barros, abandona-
ra o concello nada máis resultar
elixido.♦

Dous escindidos do BNG votarán o candidato do PP

Moción de censura en Verea
despois do PSOE expulsar os seus socios

Mesa presidencial do congreso do PSdeG PSOE.                               PACO VILABARROS



Que pasa no BNG? Cal é a des-
puta? É de loita polo poder, de
liña ideolóxica...?

Na última Asemblea decidi-
mos comezar un proceso de reno-
vación e cambio para converter o
BNG nunha forza política de go-
berno. Agora que tentamos poñe-
lo en marcha verdadeiramente,
atopámonos coas dificultades ló-
xicas. Pero as dificultades non
poden obrigarnos a que o proceso
se deteña. É imparábel. Farémolo
con diálogo e participación, que é
como eu sei facer política. O
grande reto que temos é aprovei-
tar nesta nova etapa o capital po-
lítico acumulado e, polo tanto, a
todas as persoas que personifica-
ron ese capital político nos últi-
mos anos. Realizaremos unha re-
novación sen excluír a ninguén.

Pois o que están é a trans-
mitir unha imaxe de división.

Non somos moi expertos en
solventar os nosos procesos in-
ternos. Teño comprobado ao lon-
go de todo o país que a militan-
cia non participa de ningún pro-
ceso de división. A militancia o
que está a demandar é que a dei-
xen traballar coa dedicación e o
compromiso de sempre e que se
poña en marcha a renovación
que aprobou maioritariamente.

Nesta situación a celebra-
ción do Día da Patria tórnase
especial en certo xeito. Cal é a
mensaxe que lle vai transmitir
aos militantes na Quintana?

Quero que este Día da Patria
sexa o comezo dunha nova etapa.
Comezará un curso político en se-
tembro no que o nacionalismo ten
que procurar marcar o debate.
Fronte á discusión absurda que se
traen PP e PSOE sobre o Plano
Galicia, nós temos que traballar
para reivindicar a necesidade de
que o Estado español lle pague a
Galiza a débeda histórica. No mo-
mento que se entrou a debatir so-
bre o modelo de Estado e as re-
formas constitucionais e estatuta-
rias precisas, Galiza ten que rei-
vindicar un novo Estatuto enten-
dido como un novo marco com-
petencial pero tamén como unha
nova carta de dereitos cidadáns.
Sería gravísimo que no proceso
que se está a dar, Galiza perdese a
súa posición constitucional de na-
cionalidade histórica.

Moitos cidadáns pregunta-
ranse como lle afectaría ás sú-
as vidas esta nova situación
que vostedes demandan.

Autogoberno e benestar están
intimamente relacionados. Go-
bernando nós a nosa terra, con
políticas propias, poderemos vi-
vir mellor. Así o entenden xa moi-
tos cidadáns. Queremos un Esta-
tuto para os cidadáns dunha na-
ción, Galiza. Non só reclamamos
a preservación da identidade, se-
nón a posibilidade de maior be-
nestar para os cidadáns. Un novo
Estatuto é un instrumento impres-
cindíbel para logralo.

A débeda histórica

Vostede tamén lle reclama ao
Estado 20.000 millóns de débe-
da histórica. Non estará a tras-
mitir unha imaxe de Galiza pe-
dicheira e subvencionada?

Cando nos referimos á débeda
histórica estamos a pedir que Gali-
za teña as mesmas oportunidades
que os demais. Vivimos pior que
no resto do Estado e de Europa.
Non porque Galiza sexa pobre,

que non o é. Galiza está empobre-
cida a causa das políticas alleas ao
noso país. Temos unha tasa de de-
semprego dous puntos máis alta
que a media estatal. As pensións
son moito máis baixas. Arrastra-
mos o grado de precariedade labo-
ral, sobre todo as mulleres, máis
grande de todo o Estado. Imos ca-
miño de perder a pouca capacida-
de industrial que temos... Esta si-
tuación non a inventa o BNG.
Existe unha realidade. Polo tanto,
é necesario que reclamemos do
Estado que pague a súa débeda
histórica. Non só en infraestru-
turas, senón en sanidade, en edu-
cación, política industrial, empre-
go. Temos a sanidade peor finan-
ciada de todo o estado. Isto está re-
percutindo directamente no nivel
asistencial do que tanto se queixan
moitos cidadáns. Reclamamos o
necesario para mudar esta situa-
ción discriminatoría. Un presiden-
te nacionalista lograría que o Esta-
do se comprometese a porlle fin a
esta discriminación.

Supoño que non está a afir-
mar que tanto PP coma PSOE

defenden a discriminación de
Galiza. Xa que logo, onde esta-
ría a diferenza de ter un presi-
dente nacionalista?

É moi importante non só re-
clamar a débeda histórica, senón
cuantificala. Nós temolo feito:
20 mil millóns de euros. Antes
ou despois tanto PP coma PSOE
terán que decirlle á cidadanía ta-
mén con seriedade que é o que
pensan desta situación.

Unha de dúas, ou recoñecen
que existe unha débeda histórica e,
se non están de acordo coa nosa
cuantificación, terán que mostrar-
nos a súa, ou senón terán que con-
vencer os cidadáns galegos de que
o Estado non lles debe nada. Terán
que optar. Xa non valen as indefi-
nicións nin as discusións absurdas
a respecto do cumprimento dun
plano virtual como é o Plano Ga-
licia. Cando comece o debate so-
bre os orzamentos do Estado xa
non servirán os circunloquios.

Os compromisos

Vostede mostrouse escéptico

con que o Goberno do PSOE
vaia cumprir os seus compro-
misos con Galiza nos próximos
orzamentos.

Que o Goberno español non
teña un compromiso con Galiza é
tanta responsabilidade do PP co-
ma do PSOE. O PP tería que co-
mezar por recoñecer que se agora
non se cumpre o Plan Galicia se
debe, en boa medida, a que cando
o PP estaba no Goberno central
non quixo nunca convertilo nun
plano de Estado. Se o quixera, te-
ríao levado ao parlamento. Procu-
raría que tivese orzamentos asina-
dos. Ao ter rango de lei, o Gober-
no que viñera, fose cal fose, non
tería máis remedio que cumprilo.
Non o fixo e abriu a porta para
que un novo Goberno, neste caso
do PSOE, teña a tentación de que
Galiza lle saia o máis barata posí-
bel. Os recursos do Estado son li-
mitados, polo tanto é unha cues-
tión de prioridades e de vontade
política. Tememos que, tamén pa-
ra o PSOE, Galiza non volte ser
unha prioridade. Nós propoñe-
mos que todas as forzas políticas

galegas, na vez de ollar cara as
estratexias dos seus partidos en
Madrid, nos unamos para recla-
mar o pagamento por parte do Es-
tado da débeda histórica nunha
estratexia común.

Dous dos principais temas
que tería que abordar calque-
ra Goberno galego sería o re-
brote da emigración, nesta ca-
so cualificada, e a desertiza-
ción da Galiza interior. Como
os enfocaría vostede?

É preciso un cambio de men-
talidade, comezando polo propio
Goberno, para deixar de interiori-
zar a idea de que Galiza non ten
potencialidades dabondo, que a
emigración é un ben necesario e
que só podemos vivir do subsi-
dio. A situación actual é froito de
políticas alleas aos nosos intere-
ses. Son necesarias políticas acti-
vas de desenvolvemento indus-
trial, pero tamén do sector pri-
mario. Unha política autocentra-
da. Pero, sobre todo, poñer en va-
lor todos os recursos humanos,
que son moitos e moi importan-
tes. Facer política de país, pen-
sando que o reequilibrio entre a
costa e o litoral non é unha pro-
clama electoral, senón unha nece-
sidade. Un presidente nacionalis-
ta non pode permitir que se perda
o rural, polo seu potencial econó-
mico, polo seu acervo cultural,
porque perderíamos a realidade
de Galiza como nación.

Todos os estudos falan da
perda acelerada dos galegofa-
lantes. Que propón para inver-
tir esta situación?

Se perdemos o noso idioma e a
nosa identidade, perderemos a no-
sa principal potencialidade, a de
ser diferentes. O novo Estatuto ten
que servir para garantir os dereitos
de todos os cidadáns galegos falen
o que falen, pero non pode ser obs-
táculo para que o galego se instale
como idioma oficial. As institu-
cións non se poden contentar con
velar pola existencia do idioma,
senón que teñen que practicar cla-
ramente unha política de toleren-
cia cero contra aqueles que tenten
discriminar o noso idioma. O gale-
go non só pode ser o idioma oficial
de iure, senón tamén na práctica.
Sen imposición, pero con medidas
concretas para logralo.

No BNG falan a cotío que
teñen que aprender da expe-
riencia de Nunca Máis. Esa
imaxe de discusión interna non
semella estar en disonancia
con ese movimento popular?

Nunca Máis ensinounos que
a sociedade galega ten capacida-
de de resposta imaxinativa e que
é amante do país. Non temos me-
do a abrirlle a organización á
participación dos cidadáns. Des-
de o BNG traballamos, eu, como
portavoz así o estou a facer, para
que todo ese caudal de imaxina-
ción e de compromiso entre a
formar parte do traballo común
do nacionalismo.

Pero, de momento, o BNG
semella estar nun debate inter-
no, de cúpulas, e non nun de-
bate coa sociedade...

Os procesos de renovación e
cambio sempre son difíciles. Le-
van moitas veces a contradicións
e a diferentes opinións. Iso é o
que está a suceder co BNG, pero
estou plenamente convencido de
que todo este proceso se vai sol-
ventar favorabelmente non só
para o BNG, senón para Galiza
que é o máis importante.♦
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Anxo Quintana
‘O proceso de renovación no BNG é imparábel’

AFONSO EIRÉ

Non oculta as dificultades nas que se atopa o BNG nestes momentos, pe-
ro móstrase tranquilo porque as discusións na dirección non xeran división
nas bases. Anxo Quintana afirma que el ten “moita experiencia en gañar
eleccións”. Para conseguilo pretende centrar a discusión social nun novo
Estatuto e na débeda do Estado con Galiza. Antes quere deixar rematado o
proceso de renovación no BNG, motivo, segundo el, das desputas internas.
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Os dereitos dos traballadores, o
traballo razoábel, as horas de des-
canso e lecer á que todos parece
que temos dereito, estanse con-
vertendo, en Lugo, nun símbolo,
nunha quimera cuxa consecución
derradeira non semella ser outra
que a volta á situación laboral do
século XIX, ou tal se desprende
da política da Xunta nesta mate-
ria. Na cidade amurallada tópase
coa contraproposta dos comer-
ciantes, moitos dos cales son pre-
cisamente militantes do PP.

Algo disto foi o que aconte-
ceu o día 18, un dos catro domin-
gos nos que a Xunta decidiu que
o comercio podería abrir, poñen-
do a desculpa de ser este ano Xa-
cobeo, que xa se me explicará
que ten que ver o Ano Santo con
que os lugueses, que aínda non
fomos de vacacións e descansa-
mos aquí tan ricamente, teñamos
que ir de compras o domingo.

O caso foi que as grandes áre-
as comerciais decidiron aproveitar
a xogada e abrir, máximo tendo en
conta a situación de precariedade
laboral na que manteñen os seus
traballadores que, ao menor índice
de reclamación sindical, por moi
xusta que sexa, van de patas á rúa.
Pero neste caso, os currantes das

tendas instaladas en Carrefour,
xunto con algúns dos propios em-
pregados fixos da multinacional
francesa, acordaron deixar de fa-
cer o parvo, facer folga e non tra-
ballar. Como as presións foron for-
tes por parte das empresas, adicá-
ronse a pedirlles aos compradores
que ían ao recinto que deixasen a
compra para outro día, que eles ta-
mén tiñan dereito a descansar. E a
cousa semella que surtiu efecto
porque, con iso de que falando se
entende a xente, os lugueses, logo
de recibiren as explicacións, deci-
dían dar a volta, aplicando a razón,
algo que non fixo a empresa que
non aceptou a votación feita polos
seus empregados de non traballar
ese día e obrigounos a seguir, aín-
da que estivese practicamente ba-
leiro o hipermercado.

Pola súa banda, os comer-

ciantes, en especial os da zona
centro, que cecais lembraban
moitos as súas épocas de asala-
riados e o que presta descansar o
domingo, salientaron que xa a
primeiros de xuño tomaran o
acordo de pechar durante o verán
mesmo os sábados pola tarde.
Así que botaron a chave, marcha-
ron para a praia e non abriron.

Todo un exemplo para os diri-
xentes da Xunta, que poderían to-
mar nota do que fan moitos dos
afiliados ao mesmo partido que
eles. En canto aos sindicatos que
convocaran a protesta, non estaría
de máis que reservasen unha cam-
paña informativa entre os lucen-
ses, como nas vellas épocas, con
panfletos entregados neste caso en
man, como permite a lei, e pedin-
do que se fagan as compras pola
semana para que poidan descan-

sar tamén os empregados de co-
mercio. A bo seguro que moitos
entenderíano perfectamente.

Resulta, tamén, altamente pre-
ocupante os datos ofrecidos, preci-
samente, polos sindicalistas duran-
te esta protesta: en Lugo hai moita
xente que traballa de luns a do-
mingo todo seguido, sen descanso,
e no sector da alimentación, os ho-
rarios semanais de traballo son de
50 horas, todo iso sen días de des-
canso a cambio pola semana nin
remuneración de horas extras. Un-
ha verdadeira explotación, pero a
min tamén me gustaría saber a que
diantre se adican os inspectores de
traballo nesta provincia, porque
semella que tamén aquí non son
outra cousa máis que un símbolo.

E xa que de símbolos segui-
mos falando, por fin semella que
o enorme escudo franquista que

figura no centro da fachada do
edificio da Subdelegación do
Goberno, será retirado segundo
pretende o novo subdelegado.

Acousa, nunha cidade como es-
ta, de grandes contrastes ideolóxi-
cos que van das Cruzadas aos nosos
días, provocou tamén a polémica
entre os que defenden que o escudo
se saque e se leve a un museo, para
lembranza de tempos pasados e da
historia que non debe volver a repe-
tirse, fronte aos que teñen saudade
de anos escuros e que agora, moi
democraticamente iso si, opinan,
mandan cartas aos xornais e salien-
tan que só se trata dunha icona que
non ten por que molestar a ninguén.
Cecais, habería que contestarlles
que llelo pregunten aos que sufriron
represión e cadea durante a ditadu-
ra, aos lucenses que lles asasinaron
a familiares e sufriron persecución
ou, simplemente, a calquera que se
preze de demócrata.

Os que queren que o escudo
quede son os mesmos que se ale-
graban cando caían as estatuas
de Lenin ou Stalin en Rusia ou
cando eran arrincadas das súas
peanas as de Husein en Irak. Pe-
ro eses eran outro tipo de ditado-
res e ademais, Rusia e o Irak
quedan tan lonxe.♦

Símbolos
ANTÓN GRANDE

A abertura do comercio en domingo provocou o malestar de
pequenos comerciantes e asalariados das grandes superficies.

Lugo

A.N.T.
Após dunha semana de discre-
pancias internas, publicitadas
nalgúns medios, Xosé M. Bei-
ras vén de afirmar en Barcelo-
na que as “supostas diferencias
son historias para non dor-
mir”. O presidente do Consello
Nacional confía en que “o Blo-
que volverá saír disparado e au-
mentará o seu espazo político”.

X.M. Beiras pronunciou unha
conferencia na capital catalana
e reuniuse con membros da pla-
taforma Catalunya 2003, da que
forma parte Pere Esteve, e que
actualmente está coaligada con
ERC. Nunhas declaracións cu-
xo contido foi repartido polas
axencias de prensa, Beiras cua-
lificou o retroceso electoral do
BNG de “coxuntural”. Sobre as
diferencias internas xurdidas si-
nalou que “non hai unha liña di-
ferente da seguida até agora” e
atribuíu as últimas mudanzas na
formación a “modificacións no
deseño organizativo” para lo-
grar unha meirande apertura á
sociedade.

Xustificou os problemas ha-
bidos en que “estamos nunha si-
tuación de relevo”, na que “un
líder non cuestionado social-
mente abre a porta a unha can-
didatura diferente”.

Beiras asegurou que o BNG
“no canto de xogar as cartas a
curto prazo, xógaas a promover
un relevo como o de Ibarretxe”.
O presidente do Consello Na-
cional culpou dos negativos re-
sultados electorais a unha “pa-

rede” imposta ao nacionalismo
galego “desde os poderes políti-
cos, mediáticos e económicos”,
aínda que recoñeceu que a este
factor uníronselle “erros inter-
nos”. Todo iso creou, para Bei-
ras, “unha dinámica en sentido
inverso”, aínda que insistiu en
que é “coxuntural”.

O dirixente nacionalista opi-
nou sobre o escano de Camilo
Nogueira que “aínda está por
decidir”, mais recoñeceu que “o
máis probábel é que se consume
o roubo”. “Manipúlannos os vo-
tos, engadiu, en sitios nos que
non podemos ter interventores”.

Beiras cualificou de “exce-
lentes” as relacións con ERC,
malia que as dúas formacións ti-
vesen concorrido en listas dis-
tintas ás eleccións europeas. A
respecto do proxecto de Consti-
tución da UE apuntou que “está
redactado desde a óptica dos es-
tados e non dos pobos”.

Tamén se referiu á Declara-
ción de Barcelona, afirmando
que a súa coordinación “ten que
ser entre as tres nacións, non en-
tre determinados partidos”. Bei-
ras resaltou a necesidade desa
coordinación para “abordar con-
xuntamente a transición definiti-
va do Estado actual a un Estado
plurinacional”, no que cada na-
ción exerza a súa soberanía.

Día da Patria

Xosé Manuel Beiras asistirá, o
próximo 25 de xullo, aos actos
programados polo BNG, aínda
que non pronunciará ningún

discurso. Beiras sinalou que
“ocupará o posto protocolario
que me corresponde na tribuna

de oradores”, mais “con toda
probabilidade non tomarei a pa-
labra”. A súa presenza servirá,

segundo fontes do Consello Na-
cional, para “escenificar a uni-
dade do nacionalismo”. ♦

Asistirá ao 25 de xullo e ocupará o lugar que lle corresponde na tribuna

Beiras quítalle importancia á crise e afirma que
‘o BNG volverá sair disparado’

PACO VILABARROS



A. EIRÉ
A necesaria unidade do na-
cionalismo “sen fendas” e o pa-
pel histórico deste partido para
apoiar e pór a andar o entari-
mado de organizacións naciona-
listas hoxe existentes foron os
eixos que marcaron a celebra-
ción do 40º aniversario da UPG.

Seguramente foron os seus múlti-
plos inimigos os que máis fixeron
por mitificar a Unión do Povo Ga-
lego (UPG). Cando se fundou hai
40 anos, xa nacía coa oposición
do galeguismo oficial, por ser
marxista, pero tamén das forzas
de esquerdas estatais, maiormente
o PCE, por ser nacionalista.

Dúas cartas de identidade que
marcarían a súa historia. A outra,
segundo explicou o seu presidente
Bautista Álvarez no acto do seu
40º aniversario, está no seu propio
nome: “a unidade do nacionalis-
mo é tan importante para nós que
xa o di o noso propio nome,
UPG”. O cofundador e presidente
da UPG tamén precisou que os
éxitos do seu partido “non se mi-
den en termos electorais, senón de
influencia dos nosos postulados”.

A súa orixe, o campo que tivo
que abranguer e a falta de conti-
nuidade organizativa do naciona-
lismo histórico anterior, levaron
a UPG a ter que cubrir e promo-
ver campos e alternativas a un
tempo frontistas e partidarias.

Este foi precisamente o eixo
desta celebración na que partici-
paron máis de 1.200 persoas. Co-
mo oradores interviron Xurxo
Álvarez Pérez, do Sindicato La-
brego Galego ou Xesús Seixo, se-
cretario xeral da CIG. Ambos pu-
xeron de manifesto o contributo
esencial da UPG na defensa dos
intereses dos sectores populares e
o tecido produtivo, poñendo en
marcha estes dous sindicatos, e o
labor desenvolvido polos seus mi-
litantes ao longo destes anos nes-
tas organizacións. Seixo defendeu
a interrelación das organizacións
nacionalistas ao tempo que a súa
“autonomía organizativa”.

Ana Belén Pontón asumiu a
representación dos mozos. A de-
putada fixo referencia a como
foron os mozos, “deixando o me-
llor da súa vida e con poucos me-
dios”, os que, co impulso da
UPG, puxeron a andar ou axuda-
ron a impulsar as distintas orga-
nización nacionalistas, desde
ERGA, as sucesivas organiza-
cións estudiantís, pero tamén as
Comisións Labregas, ou o SOG.

O alcalde de Allariz, Francis-
co García Suárez, asumiu a re-
presentación do traballo institu-
cional. Referiuse ao labor “revo-
lucionario” de ir dando pasos
graduais, mudando as cousas
desde as institucións, traballando
por mellorar a vida dos cidadáns.

María do Pilar García Negro
centrouse no eido cultural e, sen-
lleiramente, na defensa da lingua.
O idioma como identidade na-
cional e a súa dignificación como
patrimonio presentouno como co-
metido básico dos nacionalistas.

Abrira a quenda dos oradores,
logo de escoitar a Coral Polifóni-
ca de Bueu facer un percorrido

pola música tradicional galega,
María do Carmo García Negro.
Foi, se dúbida, a máis crítica –al-
gunhas veces tamén críptica–, es-
ta profesora que non pertence aos
órganos de dirección da UPG.

Carmo García Negro non só
revindicou o amor e o afecto nas
relacións políticas, senón que se
pronunciou claramente contra
unha política que vaia facendo
deixación da identidade partida-
ria e da presenza dos seus mili-

tantes en aras de consensos ou de
adecuacións máis ou menos me-
diáticas da mensaxe para gañar
poder institucional. A oradora re-
clamou a capacidade da UPG pa-
ra dirixir o nacionalismo sen dei-
xación de funcións. García Ne-
gro referiuse a como a UPG foi
quen de crear a AN-PG, pero ta-
mén de disolvela para construír o
BNG, “pero que non nos pidan
que renunciemos á nosa identi-
dade”, advertiu.

A ‘lealdade’ da UPG

A intervención de Francisco Ro-
dríguez foi recibida con grandes
aplausos polos seus compañeiros.
Eran, ao mesmo tempo, un respal-
do a súa persoa, pero tamén ao pa-
pel da UPG, ante as “distorsións
mediáticas” dos últimos días.

Francisco Rodríguez realizou
un cántigo da “lealdade” histórica
da UPG ao proxecto frontista e qui-
xo deixar claro que “nós respecta-

mos sempre as regras de xogo in-
ternas, mesmo cando non estamos
de acordo, porque sabemos que es-
te país necesita da unidade do na-
cionalismo, da xente que pensa en
clave de país. Galiza non se pode
permitir a atomización do naciona-
lismo”, recalcou Rodríguez entre
os aplausos dos existentes.

O papel aglutinador da UPG,
sería o que, ao longo dos corenta
anos de vida, levou unha e outra
vez a demonizar esta organiza-
ción. Moitos foron os que inten-
taron “quebrar a súa coherencia
ao servizo de Galiza”. 

Alvarez, Seixo e Rodríguez
coincidiron á hora de ollaren o
marxismo como “método de análi-
se”, e manifestaron que a realidade
é a que ten que marcar a política.
Tamén se referiron ao interna-
cionalismo como unha das grandes
achegas da UPG ao nacionalismo
galego, seguindo os pasos de Cas-
telao. Rodríguez tamén citou os ir-
máns Vilar Ponte e a Luís Tobío,
como referentes, e ao feito de que
a UPG non estivese nunca integra-
da en ningunha Internacional co-
mo mostra da súa independencia
orgánica. No que respecta á inde-
pendencia da nación galega, Bau-
tista Álvarez aclararou que “nunca
estivo no programa da UPG”.

Os berros de “Galicia Ceibe,
poder popular”, e “UPG, UPG”,
pecharon o acto.♦
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Recordou no 40º aniversario o seu papel nas organizacións sociais
A UPG reclama un nacionalismo unido

Aspecto de parte do público. Abaixo, saúdo dos membros do Comité Central aos asistentes.                                                                         Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

“Estou moi contento, xa non co-
ñezo a case ninguén”, comentá-
banos un antigo dirixente da
UPG que hai anos deixou a mi-
litancia activa.

Certamente o acto do 40º
aniversario da ‘U’ estivo prota-
gonizado pola mocidade. Eran
maioría os que naceron logo de
fundarse esta organización en
1964. Algúns tampouco eran

militantes, senón que forman
parte deses nacionalistas que te-
ñen a UPG como referente “de
entrega e de ética”, virtudes que
reclamaron como definitorias
desta organización.

Tamén exisitiron múltiplos
reencontros de veteranos mili-
tantes e lembranzas por parte de
Bautista Álvarez, que lle deu
nome a unha fundación, aos

fundadores, con especial men-
ción a Raimundo Patiño e, co-
mo non podía ser menos, a
Moncho Reboiras, militante
abatido pola policía en Ferrol
en 1975.

Lembranzas tamén a algúns
ausentes como Manuel María e
Saleta Goi “por motivos de saú-
de”, e aplausos para os dirixen-
tes das distintas formacións do

BNG e organizacións sectoriais.
Entre os históricos presentes,

Luís González Blasco, Foz, ou
Ramón Muñiz. Moitos outros
declinaron a súa asistencia. Al-
gúns xustificárono sinalando
que era un acto político dunha
organización viva, non un
convivio de lembranza, aínda
que ambos os elementos estive-
sen presentes no acto.♦

Os mozos, protagonistas
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Quintana
amusgado con
Fraga e Touriño
O voceiro nacional do BNG,
Anxo Quintana, está magoado
pola atitude de Manuel Fraga e
Pérez Touriño. Logo de entre-
vistarse con ambos os dous pro-
poñéndolles unha estratexia pa-
ra a defensa dos intereses máis
urxentes de Galiza, aínda non
recibiu contestación, nin se fi-
xou un novo encontro. Quinta-
na pensa que tanto Fraga como
Touriño non poden decidir nada
sen consultar a Madrid. A últi-
ma mostra sería a negativa do
PSdG-PSOE no Parlamento a
reclamar fondos concretos ao
Goberno central para os orza-
mentos do próximo ano.♦

Fraga pon en perigo o
consenso lingüístico
O consenso co que se estaba a
elaborar o novo Plano de Norma-
lización Lingüística pode rachar
pola atitude de Fraga Iribarne. Al-
gúns dos participantes síntense
utilizados polo Goberno porque
as boas palabras dos seus interlo-
cutores non se corresponden logo
coas accións que marca o Presi-
dente. Afirman que, de non mu-

dar a actitude de Fraga, o Plano
non é creíbel e unicamente vai ser
utilizado como propaganda do PP
mentres se segue “asasinando” o
galego coa política do bilinguis-
mo harmónico.♦

A comisión de
investigación aclara
moitas cousas
A comisión de investigación so-
bre os atentados do 11-M seca-
dra non sirve para botar luz so-
bre aqueles sucesos, pero si dá a
coñecer importantes cuestións.
Como que os do CNI seguen es-

piando os políticos, con Carod
Rovira outra vez de vítima. Que
existeunha mafia policial e outra
da Guardia Civil e que as liortas
entre as distintas forzas de segu-
ridade son máis fortes que as
dos siareiros futbolísticos. Que
Aznar tiña poder pero pasouse
de listo, ao fachendear publica-
mente que ten documentos se-
cretos. E que a liña de defensa
dunha parte do PP pivota sobre
demostrar que ETA tiña cone-
xión con Al Qaeda e que unha
parte dos servicios segredos non
só lle filtraron as novas ao
PSOE e non ao Goberno, senón
que estaban detrás do atentado
para derrubar ao PP.♦

O Goberno paralizado
Un conselleiro quéixase de
que o Goberno autonómico es-
tá paralizado. afirma que hai
conselleiros que non fan nada
por medo a disgustar ao Pa-
trón e entrar así entre os pres-
cindíbeis na primeira semana
de setembro. Outros teñen tan-
to medo que non fan nada sen
consultarlle, até as máis míni-
mas decisións. A situación é
que tamén se paraliza a conse-
llaría, porque os directores xe-
rais tamén teñen medo. Men-
tres tanto a laboura máis im-
portante de moitos é realizar
quinielas sobre quen se mar-
cha e quen se queda. E propa-
gar rumores. Até falan de gra-
ves enfermidades dalgúns dos
máis significados.♦

Os escándalos
do Monte do Gozo
Nos concertos do Monte do Go-
zo habilitan unha zona VIP nas
que os convidados teñen barra
libre de comida e bebida. Alí es-
tán os cargos políticos e os ami-
gos e amigas dos amigos e ami-
gas deles. Nada que non ocurri-
se noutras ocasións. Só que es-
tas persoalidades “amigas” go-
zan dunhas vantaxes que non
teñen ningúns dos outros asis-

tentes. Teñen reservados máis
servizos para os Cincocentos da
Fama que para os outros millei-
ros. Así nolo contaron varias
persoas que foron con amigos a
esas zonas especiais.

Outro escándalo do Xaco-
beo en Pontevedra. Concerto
de John McLaughin. Esgotadas
as entradas. Sorpresa. Máis da
mitade do aforo valeiro ao co-
mezo da actuación. A onde fo-
ron parar as entradas? Pequeno
motín. Os que puideron, entra-
ron de balde. Audita o Xaco-
beo aos organizadores?♦

En Vigo, que?
Esta era a pergunta de moitos
delegados ao congreso do
PSdG-PSOE. Algúns agardan
un milagre, a marcha de Pérez
Mariño, para recuperar a alcal-
día canto antes. Afirman de que
iso de que agora non queren a
moción de censura é a saída
que lle queda a Pérez Touriño,
porque o ex alcalde está dispos-
to a botar raíces. Os máis infor-
mados láianse de moitas cousas
entre elas non aceptarlle a di-
misión presentada aos tres días
de tomar posesión como alcal-
de. Outros discúlpanse afir-
mando que “como estivo con
Camilo Nogueira pensamos
que era galeguista, non o coñe-
cíamos abondo”.♦

Croques AFONSO EIRÉ

E SE CADA UN LEVA UN

ANAQUIÑO DE PATRIA NA

MALETA... QUE É O QUE

QUEDA AQUÍ DELA?

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

POUCO.

BEN POUCO...
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Sucursalismo e
Plano Galiza
CARLOS AYMERICH

Hai tres meses escasos, o Parlamento de Galiza apro-
bou por unanimidade a criazón dunha Comisión de
Seguimento dos compromisos asumidos polos go-

bernos español e galego através do denominados, respecti-
vamente, “Plano Galicia” e “Plano de Dinamización Eco-
nómica”. Porén, as boas intencións de PP e PSOE duraron
tanto como o que a Comisión tardou en comezar os seus
traballos. Ben axiña, xa na primeira sesión, uns e outros re-
xeitaron a proposta do BNG de facer comparecer perante a
Comisión non só a altos cargos da administración galega
mais tamén a autoridades e altos cargos do goberno estatal.
Empregando os mesmos argumentos que o PP utilizara pa-
ra impedir a comparecencia de membros do goberno de Az-
nar diante da abortada Comisión da “Prestige”, Touriño e
os seus argumentaron que o Parlamento de Galiza carecía
de competencia para solicitar tales comparecencias.

E, loxicamente, os maus comezos agoiran tamén
maus finais. A poucos días de que a Comisión culmine os
seus traballos o PSOE desmárcase co argumento de que
sendo o obxecto dos traballos da Comisión o “seguimen-
to”, non se debe exixir do goberno español a inclusión de
cifra nengunha nos orzamentos do Estado para o ano
2005. A surpresa –ben que relativa– e a indignación au-
mentan cando o Sr. Rego (Touriño non se atreveu a dar a

cara) intenta xustificar a deserción do PSOE galego con
argumentos como os que seguen:

“Ainda non se coñece a cantidade que o Executivo
destinará o próximo ano ao Plano Galiza”.

Precisamente por iso o Parlamento de Galiza debe exi-
xir un investimento mínimo antes de que o proxecto orza-
mental estexa concluido. É dicer, antes de que estexa todo
o peixe vendido. Este argumento, por certo, ainda non se lle
escoitou nen a Maragall –que conta as súas visitas a Madrid
por compromisos orzamentais
firmes– nin a Chaves que xa
conseguíu o pagamento da
“débeda histórica” contraída
polo Estado con Andalucía.
Uns e outros conseguiron algo
máis que promesas. Por que
para o PSdeG Galiza debe pa-
sar por menos?

“O PP está censurando a
súa propia política, porque pi-
de catro veces máis para o
2005 do que pedíu para o 2004
cando gobernaba Aznar”.

Se un fose do PSOE tería a tentación de dicerlle ao bon
de Ismael que o deixara estar. A elocuencia e a clareza nun-
ca foron virtudes que o adornaran. Pero xa que insiste ha-
berá que lle dicir que Galiza quere, precisamente, superar a
era de Aznar. Mudar as palabras –no caso de Aznar nen
sempre boas– por feitos e compromisos reais. Non, desde
logo, trocar a propaganda do PP pola propaganda do PSOE.

Galiza non pode ser o cenario onde uns e outros libren
as súas particulares batallas. Sempre en función de intere-
ses que non son os nosos. A Galiza non lle basta coas pro-
mesas do Sr. Zapatero nen coas excusas –feitas en privado
aos delegados galegos no Congreso do PSOE, e non pu-
blicamente ao conxunto da sociedade galega– da Sra.
Magdalena Álvarez. Galiza exixe do Estado un compro-

miso real. É dicer, cartos enriba da mesa. E exíxeo non co-
mo favor. Pídeo por dereito. Por muitos anos de falta de in-
vestimentos. Por moitos anos nos que, cos nosos cartos, se
construíron infraestruturas noutros territorios do Estado
mentres nós ficamos á espera. Polas desastrosas condi-
cións en que a Xunta de Fraga e o goberno español de Fe-
lipe González pactaron a transferencia a Galiza da Sanida-
de ou do Ensino. Pídeo, cumpre lembralo, porque foi o
desleixo do goberno español o que provocou no noso país

a catástrofe social e ambiental
do “Prestige”.

Pode ser que os socialis-
tas galegos teñan asumido o
rol de militantes de segunda
no seo do PSOE. É posíbel,
se cadra, que ao Sr. Touriño
non lle importe verse relega-
do frente ao madrileño Si-
mancas. En calquer caso é o
seu problema. O que xa nos
salfire a todos é sacrificar,
máis outra vez, os intereses
de Galiza e a dignidade das

súas institucións no altar da disciplina de partido. 
E salfírenos a nós, os nacionalistas, dun xeito especial.

Porque o ano que vén Galiza quere un cambio de goberno e
de políticas na Xunta. E o BNG non o pode facer só. Mais, á
vista dos bandazos dun Touriño que prima aos homes de
Francisco Vázquez sobre Miguel Barros e que non dubida,
como Fraga, en obedecer solícito as directrices de Madrid,
pode ser que Anxo Guerreiro leve razón cando matinaba hai
un mes nas páxinas da “Voz de Galicia” que, se cadra, ao
PSOE non lle interesa botar ao PP do goberno de Galiza.

Alá eles. O BNG non vai abdicar da súa responsabi-
lidade. E xunto con el, con certeza, muitos socialistas de-
centes e comprometidos con Galiza que ainda resisten no
PSdG-PSOE.♦

‘Pode ser que Anxo Guerreiro
leve razón cando matinaba,
hai un mes, que, se cadra,

ao PSOE non lle interesa botar
ao PP do goberno de Galiza”

Óllannos as estrelas. Tamén nos ollan moitos
galegos e algúns españois que queren saber
de nós. Explicar, dialogar, para iso estamos.
Cando dicimos “Galiza nación” non dicimos
superioridade sobre outros, nin ocupacións
do seu espazo, nin isolamento. Dicimos:
aquí estamos “o mar, o barco e máis nós”.
Dicimos: imos formar con cantos queiran as
unidades políticas que sexan útiles para nós
e para todos os cidadáns do mundo.

Quen até hoxe mellor soubo dar razón
dos galegos, das súas penas, alegrías e espe-
ranzas foron os poetas. Rosalía de Castro re-
dactaba no 1880 o prólogo a Follas novas:
“neste meu libro preferín, ás composicións
que puderan dicirse personales, aquelas ou-

tras que con máis ou menos acerto, expresan
as tribulacións dos que, uns tras outros, e de
distintos modos, vin durante longo tempo
sofrir ó meu arredor... Libros enteiros poide-
ran escribirse falando do eterno infortunio
que aflixe os nosos aldeáns e mariñeiros,
soia e verdadeira xente do traballo no noso
país”. E máis que nada as mulleres, nais des-
ta terra, sempre fieis e comprometidas.

Como Xosé Luís Méndez Ferrín lle de-
dica en Estirpe un instante de desacougo:

“Ese mozo está frío, ten ollos despoboados,
cabalga por un bosco sen fin e non pregunta.

Ese mozo ve secar os tetos das vacas,
Podrecer as colleitas, imperar o monetarismo, 

minguar a verdade, retirarse a sardiña e os ne-

nos morrer no ventre das súas nais,
As fías de liño que emplastan o pus da virilla
Do rei Pescador,
E non pregunta
E non pregunta.
Olla o mundo como andan
Desnortados os lúcidos, os pobres conformados
E non pregunta,
E non pregunta.
Ese mozo frío, de ollos de néboa, no bosco
Sabe que unha palabra a penas abriría
O reinado da irmandade e do mel,
Pero el non pregunta, pero el non pregunta”.

Pregunto por ti, moza e mozo; entre todos
podemos atopar o camiño seguro e subir á
cima da montaña. Os devanceiros acertaron
ás veces. Eles afirmaron con forza que “os
féridos e duros” non nos entenden, non. Por-
que tempos atrás quixeron acabar coa cultu-
ra dos galegos, para asimilalos a outras cul-
turas; acabar coa nosa lingua e substituíla
por outra. Impedir os camiños do progreso e
substituílos por espellismos de uniformida-
de mesetaria. Eles iniciaron o camiño longo
da saída da subordinación á coordinación; a
saída da discriminación á igual dignidade
económica, cultural, lingüística, política.

Mais nós, mirémonos aos ollos. Bota-
mos en falta tantas cousas. Un país como a
noso debería darlles postos de traballo a to-
dos, mais mozos e mozas seguen a emigrar.
Un país cun goberno –e anos leva– incapaz
de articular o territorio, o medio ambiente,
a terra e o mar. Un goberno de autosatis-
facción dos seus, –un goberno da mentira e
da propaganda– mais inútil na solución dos
problemas económicos, sociais, culturais,
lingüísticos, de saúde, de ecoloxía e de dig-
nidade da muller e de todo o pobo.

Calquera test que utilicemos dá o mes-
mo resultado, verbigracia o lingüístico.
Mentres gobernos de nación –Cataluña,
Euscadi– déronlle a volta totalmente á es-
cola para difundir e normalizar a lingua
propia, para camiñar polos vieiros da
maior aproximación das persoas, das cla-
ses sociais, das posibilidades económicas,
estes señores sucursalistas mais ben au-

mentaron os valados de separación social
e narcotizaron a sociedade para que os
pais esquezan a transmisión da lingua aos
fillos, os profesores aos alumnos, os em-
presarios aos empregados, os banqueiros
aos bancarios. Resultado? Insatisfacción,
desharmonía, bifidismo alienante.

Hai espazo para todos; desde todos os
ángulos formemos na longa marcha cara a
solucións para un presente mellor e un fu-
turo atraente. Unidos, coordenados.

Somos unha nación; quere dicir unha
comunidade de persoas sabias, que man-
tén a seiva de raíz histórica e a actualiza-
ción de solucións axeitadas, valentes, cre-
ativas. Somos unha nación de cidadáns li-
bres, capaces de convivir desde distintas
mentalidades. Un país alegre, creativo,
que quere unha educación apropiada, ilus-
trado pola razón e pola sabedoría.

Si, con dignidade, con capacidade pa-
ra programar cambios urxentes e posí-
beis; para dialogar con todos cara a unha
Europa dos cidadáns, dos pobos. Sen au-
toodio nin automenosprezo. Sen as lega-
ñas que nos manipulen; esas legañas do
pensamento único, dos medios de comu-
nicación teledirixidos desde o Pentágono
ou a Moncloa.

É a hora; todos podemos levar a nosa
pedra para o edificio que erguer xa, agora.

Por todos e para todos, digo Galiza, di-
go coa palabra de Avilés de Taramancos:

“Non é Galiza, non, é unha ferida aberta sempre 
en rosa de cen follas.

Espiña, mel, pozo sen fondo, terra
Que brilla como un lóstrego no paredón do tempo
Cada mencer. E vive.
Perdura, si, verquida desde dentro, teimosa do 

seu ser, sempre cavando
Aínda no sangue que a negou tres veces,
Perfurando o amor. Sempre sostendo
Esa dor profundísima que proe
Como a felicidade.
Iso de non ter límites! Ser ave,
Ser cantiga, ser pranto, ser combate,
Ser permanencia que nos leva
Como un río no tempo até a vitoria”, 1992♦

Co gallo do Día da Patria

Un futuro para os galegos
FRANCISCO CARBALLO

COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

A NOSA TERRA

Soberano
Unha
novela de
ADOLFO

CAAMAÑO



LARA ROZADOS LORENZO
A asociación ecoloxista Gre-
enpeace vén de apresentar o
seu  informe anual encol do
estado das costas peninsula-
res: en “Destrucción a toda
costa” 2004 recóllense 50 pun-
tos negros no estado español,
catro deles en Galiza, que figu-
ra entre as comunidades que
menos respectan o seu litoral.

Os problemas máis salientábeis
son o desenvolvemento urbanís-
tico e turístico mal planificados,
a erosión, e os verquidos de au-
gas residuais no mar, xa que a
maioría das localidades carecen
dun sistema de depuración. Ma-
ría José Caballero, responsábel
de costas de Greenpeace, expli-
ca: “A contaminación é en Gali-
za, xunto con Canarias, maior ca
en ningunha outra comunidade.”
Tampouco se respectan espazos
naturais propostos para a Rede
Natura 2000, como é o caso do
esteiro do Tambre, ou Lugares
de Interese Comunitario (LIC),
coma a costa ártabra. 

Portos exteriores e paseos
marítimos, a grande ameaza

A construción do porto exterior
de Ferrol carrexa un dique que
ocupa o 60% da ría. Ao modifi-
car a velocidade de circulación
da auga, afectará ao ecosistema
marítimo. Tamén está prevista a
edificación de 400 vivendas e un
campo de golf. Non lonxe, no
cabo Prioriño, proxéctase unha
depuradora que ocupará 60.000
metros cadrados da costa ártabra.
Ademais, o Plan Galicia prevé a
construción dun porto exterior
na Coruña, a tan só 16 quilóme-
tros do de Ferrol. E por último, o
proxecto “superporto Ártabros”,
de carácter privado, emprázase
entre estes dous, ocupando 7 qui-
lómetros e medio de costa. 

Por outra banda, a implanta-
ción de paseos marítimos contri-
búe á desnaturización das praias:
Samil, Santa Cristina, Beluso, ou
Anguileira xa amosan problemas
de erosión. Outras zonas danadas

son as marismas do Landro (Vi-
veiro), os cantís de Santo Bartolo
en Ribadeo, ou O Baño, en Ferrol,
onde tamén se implantaron unha
área recreativa e un aparcadoiro.

O esaxerado crecemento do sector
hostaleiro rouba cada vez máis es-
pazo. Segundo a responsábel de
costas: “Nós propomos que se
deixen franxas de 500 metros, pa-

ra deixar respirar á praia. Se non,
os paseos marítimos están a elimi-
nar os sistemas dunares, reservas
naturais de area.” Mais a expan-
sión de cara ao turismo é priorita-

ria nos orzamentos municipais:
prima o mobiliario urbano, coma
farolas ou bancos, fronte á conser-
vación do medio. “Os concellos
deberían cambiar a xestión, bus-
car solucións a medio e longo pra-
zo”, salienta Caballero.

Os vestixios do Prestige

O informe tampouco esquece as
consecuencias do verquido do
Prestige: “Queremos chamar a
atención, que a xente non caia no
erro de pensar que xa rematou”,
afirma María José Caballero.
Dende a asociación séguese o tra-
ballo das Universidades galegas e
cántabras e o do Instituto Ocea-
nográfico. Un informe recente do
mesmo sinala que o nivel de con-
taminación descendeu en todo o
litoral, agás na Costa da Morte,
pero as especies marítimas han
tardar anos en recuperarse. “Isto
terá consecuencias a medio e lon-
go prazo, e aínda que sobrevivan
animais, farano coas súas faculta-
des mermadas”, explica a respon-
sábel de costas. “Ademais,  non
hai que esquecer que segue a ha-
ber unha enorme contaminación
nos fondos.” Greenpeace remitiu-
lle ao presidente do executivo un-
ha serie de demandas ao respecto,
e aínda non obtivo resposta. “Pe-
ro non podemos quedar de brazos
cruzados agardando pola seguinte
marea negra.”

Difundir e concienciar

O informe está a ter unha impor-
tante repercusión a nivel estatal:
“Hai unha grande resposta por
parte dos medios. Estamos a con-
seguir os nosos obxectivos: di-
fundir os problemas e concienciar
os cidadáns”, salienta María José
Caballero. “Por outra parte, moi-
tos gobernos autonómicos están a
reaccionar e a propornos xuntan-
zas. Mais a resposta da Xunta foi
nula até o de agora.” O estudio
non ofrece perspectivas nada op-
timistas para a costa galega, de
non cambiar a política territorial e
urbanística que se veu impoñendo
nas últimas décadas.♦
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A mala planificación urbanística provoca erosión e contaminación nas praias

Silgar, Punta Langosteira e
a Costa Ártabra, puntos negros do litoral

O paseo marítimo de Silgar, en
Sanxenxo, e mailo porto de-
portivo son auténticas barreiras
para a chegada de area: o siste-
ma dunar está a desaparecer.
“Levamos tres anos fixándo-
nos en Silgar, porque é un caso
representativo de erosión”,
conta María José Caballero. O
Ministerio de Medio Ambiente
realizou campañas de rexene-
ración artificial con area do río
Mondrego (Portugal), no 2002
e 2003: “Na última  investíron-
se dous millóns de euros. Pero

é unha solución a curto prazo.
As praias non son cubos de
area: sofren procesos de ero-
sión e sedimentación”, explica
Caballero. Para Greenpeace, a
rexeneración artificial non é a
solución: “é un parche tempo-
ral que non amaña nada, e que
supón o 60% do orzamento da
Dirección Xeral de Costas.
Tentamos buscar solucións de-
finitivas, como mofidificar o
dique. Nos últimos anos estan-
se a facer operacións de mante-
mento cada vez máis custosas,

pero a praia non é sostíbel des-
te xeito.” Ademais, a area sub-
mareal está a ser arrastrada ca-
ra ao interior da ría, o que alte-
ra o ecosistema marítimo. O
Ministerio de Medio Ambiente
négase a contribuír económica-
mente á rexeneración das
praias nas que a perda de area
se produza por mor dunha ba-
rreira artificial, de xeito que é
competencia da Xunta, o Con-
cello e os responsábeis do por-
to deportivo evitar a desapari-
ción de Silgar.♦

Silgar en perigo

O areal da Rapadoira, en Foz, ten bandeira azul.                                                                                            PACO VILABARROS

Correo electrónico: libraria@librariapedreiracom - Portal na rede: www.librariapedreira.com
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A toponimia forma parte deses
elementos culturais de primeira
orde que a Unesco denomina
“patrimonio inmaterial” dos po-
bos, en verbas de Gonzalo Nava-
za, membro da Comisión de To-
ponimia de Galiza. O feito de que
nomes de recente creación sepul-
ten este patrimonio deriva dun
baleiro legal que impide a protec-
ción da toponimia. As entidades
de poboación son competencia
da devandita comisión da Xunta
e as vías urbanas, dos concellos.
Sen embargo, o ámbito das novas
urbanizacións non está controla-
do por ninguén, polo tanto, a
elección dos nomes recae moitas
veces no promotor. En Vigo están
especialmente sensibilizados co
tema, de aí que, na construción
da urbanización de Pau de Navia,
os veciños puxeran como condi-
ción previa o respecto da toponi-
mia tradicional. Este requisito su-
puxo unha reacción fronte ás pro-
postas, procedentes mesmo do
BNG, de poñer nomes honorífi-
cos ás rúas. Finalmente, non se
levaron adiante.

Cando un concello quere
cambiar o nome dalgunha rúa, a
Asociación Galega de Onomásti-

ca fai recomendacións para que
se empregue a toponimia tradi-
cional. A súa presidenta, Luz
Méndez, alude a dificultade de
lexislar sobre un tema tan abs-
tracto e sinala aos construtores e
concellos como principais res-
ponsábeis da desaparición de
moitos topónimos. Feitos como
o de substituír os topónimos tra-
dicionais dos lugares próximos á
estación de autobuses de Vigo
con nomes de paxaros ou o em-
prego de expresións como Bella-
vista, Miraflores, Miramar,... na
creación de novas urbanizacións
provocaron que esta asociación
fixese propostas á Xunta para
que se incluíse a toponimia no
patrimonio cultural. 

En Galiza a única referencia
legal á toponimia atópase na Lei
de Normalización Lingüística
onde se sinala que a forma ofi-
cial dos topónimos é a galega.
Ante esta carencia, cinco entida-
des decidiron loitar pola defensa
da toponimia como parte do pa-
trimonio cultural. Así, a Univer-
sidade de Vigo, a Comisión de
Toponimia de Galiza, a Aso-
ciación de Onomástica de Gali-
za, o Instituto de Estudos Vigue-

ses e a Federación de Aso-
ciacións de Veciños de Vigo ela-
boraron a Declaración pola Fe-
densa do Patrimonio Toponími-
co e fixeron unha solicitude ao
Concello de Vigo. O secretario e
responsábel de cultura da socie-
dade veciñal, Xosé Couñago, sa-
lienta o labor de defensa dos to-
pónimos tradicionais sobre os de
nova invención. Na Universida-
de de Vigo conseguiuse recupe-
rar a toponimia que ía ser ente-
rrada por nomes honoríficos en
todos os lugares da Cidade Uni-
versitaria. Dende o movemento
veciñal dirixíronse ao Consello
de Goberno da Universidade
apelando ao seu compromiso
neste proxecto. A Universidade
reconsiderouno e priorizou os
nomes toponímicos. 

A idea da Declaración partíu
de Gonzalo Navaza, coñecedor
doutros casos como, por exem-
plo, o de Canadá. Navaza dí que
“hai que evitar o feísmo toponí-
mico porque non nos achamos
en territorios recén descubertos,
senón en lugares que posúen no-
me dende hai centos de anos.
Preservar o seu nome é preser-
var a nosa memoria. En oca-
sións, as aberracións responden
a prexuizos lingüísticos relacio-
nados coa diglosia e co despre-
zo cara ao galego. Este foi o ca-
so dun grupo de veciños de Pon-
tevedra que solicitaron ao con-
cello que cambiase o nome dun-
ha rúa chamada Paso do Boi.
Rexeitaban un topónimo que fi-

xera referencia a estes animais
porque lles cheiraba a cousa ru-
ral. No fondo o que lles cheira-
ba era a lingua galega”.

A iniciativa destas entidades
é pioneira en Galiza. O seu prin-
cipal obxectivo é que o Concello
de Vigo aprobe unha ordenanza
municipal para que se bote man
da inmensa riqueza toponímica

na creación de novas concentra-
cións parcelarias e que soamente
se empreguen nomes honoríficos
no caso de non haber suficientes
topónimos ou cando estes non
sexan considerados relevantes.
Neste momento, esta solicitude
está en fase de tramitación no
Concello e será levada a pleno
municipal proximamente.♦
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As novas urbanizacións acusadas de impulsar o ‘feísmo toponímico’

Nomes como Bellavista e Miraflores
arrasan cos tradicionais

SILVIA ROZAS GARCÍA
Todo vigués coñece a urbanización da Colina de Castrelos. O que pro-
babelmente non saiba é que ese nome, consolidado xa dende hai cinco
anos, enterrou o tradicional topónimo do lugar, “O Pericoto”, que es-
taba documentado dende a Idade Media. A chegada dun construtor
bastou para rebautizar a zona como se dun territorio descoñecido se
tratase. Este tipo de agresións ao patrimonio onomástico reprodúcen-
se continuamente e constitúen o denominado feísmo toponímico.

No polígono de Navia (Vigo) foi respetada a toponimia tradicional.   PACO VILABARROS
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H.V.
Segundo o Tribunal Europeo de
Dereitos Humanos, a lexislación
española é ambigua na regula-
ción das escoitas telefónicas e
permite violacións dos dereitos
fundamentais nas investigacións
xudiciais. Unha sentencia deste
Tribunal a prol de Sito Miñanco
puxo de manifesto esta situación.

Xosé Ramón Prado Bugallo, ta-
mén coñecido como Sito Miñan-
co, presentou un recurso contra o
Reino de España ante o Tribunal
Europeo de Dereitos Humanos
de Estrasburgo por condenalo a
unha pena de vinte anos e tres
meses de prisión en base a unhas
escoitas telefónicas que violaban
a súa intimidade e os seus derei-
tos fundamentais.

Os feitos remóntanse ao 28
de setembro de 1990, cando o
xulgado de instrución número
cinco da Audiencia Nacional, do
que é titular Baltasar Garzón, or-
denou unhas escoitas telefónicas
no curso dunha investigación por
tráfico de drogas. Nese proceso,
o xuíz Garzón determinou que se
escoitasen as comunicacións te-
lefónicas de Sito Miñanco e va-
rias persoas máis durante trinta
días, prorrogando con posteriori-

dade e sen as debidas garantías
as escoitas telefónicas. Estas es-
coitas foron as que xustificaron a
condena a Prado Bugallo, a pesar
de que a súa defensa en todo mo-
mento insistiu en que se trataba
dun acto contrario a dereito.

Tras a condena, a defensa de
Sito Miñanco presentou un re-
curso ante o Supremo e poste-
riormente outro ante o Constitu-
cional. Os dous tribunais avala-

ron a actuación de Garzón e re-
xeitaron os argumentos da de-
fensa de que tiña dereito a un
xuízo xusto e a presunción de
inocencia, segundo os puntos un
e dous do artigo 24 da Constitu-
ción, e ao secreto nas comunica-
cións, como indica o artigo 18.3
da Constitución.

Os tribunais españois consi-
deraron que había suficiente co-
bertura legal para proceder a

prorrogar as escoitas indiscrimi-
nadas das comunicacións telefó-
nicas de Miñanco, pero o Tribu-
nal Europeo dos Dereitos Huma-
nos indicou, nun fallo sobre esta
cuestión, que se violaba o artigo
número oito da Convención que
rexe as normas desta instancia
xudicial porque a lexislación es-
pañola é ambigua na definición
das infraccións que poden dar lu-
gar a escoitas telefónicas, na de-
terminación das condicións do
seu establecemento e no control
sobre as mesmas. Ademais, estas
condicións legais non se corrixi-
ron completamente, o que impli-
ca que continúan a producirse
sen as debidas garantías.

Tras as súas deliberacións, o
Tribunal de Estrasburgo fallou
que se vulnerou o artigo oitavo
da Convención pola violación á
vida privada e condenou ao Es-
tado a pagar sete mil euros a Si-
to Miñanco. Aínda que o fallo
que desautoriza ao xuíz Garzón
e as prácticas de escoitas telefó-
nicas é do 18 de febreiro de
2003, descoñecíase en España
até a actualidade.

Máis casos

Non é esta a primeira vez que o

Tribunal de Estrasburgo lle tira
das orellas a España por admitir
escoitas telefónicas sen as debi-
das garantías. Esta mesma sen-
tenza refírese ao caso dun recur-
so presentado nese mesmo tribu-
nal por Valenzuela Contreras
contra España o 30 de xullo de
1998. Nese fallo indícase que as
modificacións lexislativas incor-
poradas ao artigo 579 do código
Penal español pola Lei Orgánica
4/1988 do 25 de maio “son insu-
ficientes para definir con preci-
sión a natureza das infraccións
que dan lugar ás escoitas, ás
condicións do seu establece-
mento e ao uso que se fai delas”.
Así, naquel caso de Valenzuela
Contreras, o Tribunal de Derei-
tos Humanos tamén condenou a
España pola violación do dereito
á privacidade consignado no ar-
tigo oito da Convención e na le-
xislación española.

As modificacións insuficien-
tes do Código Penal ás que facía
referencia o Tribunal de Estras-
burgo no caso de Valenzuela
Contreras producíranse tras un
pronunciamento do Tribunal Su-
premo español do 18 de xuño de
1992, cando asegurou atopaba
baleiros legais no caso das escoi-
tas telefónicas.♦
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Tras unha reclamación de Sito Miñanco

O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos
condena a España por escoitas telefónicas

O xuíz Baltarsar Garzón fora quen autorizara as escoitas.
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bs soños primeiro e as ideas despois,

crean feitos históricos.

X Galiza xa soñou e pensou dabondo.
CASTELAO

CONCELLO DE BOIRO



H.V.
Con fondos europeos, estatais e
o concurso das deputacións de
Ourense, Lugo e Pontevedra, a
Xunta instalará 127 telecen-
tros de acceso á internet de
banda ancha noutros tantos
concellos do rural galego.

Sen que se substituíse de momen-
to a telefonía rural de acceso ce-
lular –só se cambiou en casos moi
concretos, con resultados moi po-
bres–, conectarse á rede en moi-
tos concellos é case imposíbel.
Ademais, a banda ancha non che-
ga ao 58% dos concellos galegos.
Por estas razóns, o ente estatal
Red.es puxo en marcha un pro-
grama estatal para levar o internet
a aqueles municipios do rural aos
que non chega nin a conexión á
rede nin funcionan outros plans
como “Internet nas bibliotecas”.

No caso galego, a Xunta pu-
xo en marcha este plan para ins-
talar 127 telecentros de acceso a
internet de banda ancha noutros
tantos concellos das provincias
Lugo, Ourense e Pontevedra.
Trátase dunha solución de urxen-
cia porque a conexión de ADSL,
por cabo ou sen fíos non chega
ás casas dos particulares.

En total, 303.213 persoas po-
deranse beneficiar deste progra-
ma, que inviste 2.540.000 euros.
O financiamento corresponde á
entidade Red.es, ao Fondo Euro-
peo de Desenvolvemento Rexio-
nal, ás Deputacións de Lugo,
Ourense e Pontevedra e aos con-
cellos integrados no programa.

O sistema que se empregará
será instalar un “Centro de Acce-
so Público” con ancha banda co-
nectado vía satélite en cada con-
cello. Os centros estarán dotados
con dous terminais avanzados,
outros dous de navegación, unha
rede local sen fíos e periféricos
como impresora, cámaras web e
escáner. Ao haber unha rede sen
fíos, aqueles usuarios que dispo-
ñan de ordenadores portátiles

coa correspondente tarxeta de
conexión, tamén poderán acce-
der á banda ancha. O servizo é
gratuíto para os usuarios.

Nas sucesivas presentacións do
programa, o conselleiro de Innova-
ción, Industria e Comercio, Xoán
Rodríguez Yuste, indicou que “os
telecentros poden converterse nun
polo de desenvolvemento para as
áreas rurais”. O conselleiro sinalou
que “se pretende achegar a socie-
dade da información a toda a po-
boación, para que a utilice no seu
propio beneficio, ben como forma-
ción, para procura de emprego,
oportunidades de negocio ou sim-
plemente como ocio”.

De todos xeitos, debido á forte
dispersión de poboación en Galiza
e ao elevado número de núcleos
habitados, estes 127 puntos de ac-
ceso á internet son insuficientes.
Cómpre ter en conta que os “Cen-
tros de Acceso Público” estarán si-
tuados na capital dos municipios e
a maioría dos veciños terán que
desprazarse varios quilómetros.

Sen banda ancha

Un factor que se puxo de manifes-

to na presentación deste programa
é a baixa penetración da banda an-
cha no noso país. O 58% dos con-
cellos carecen deste servizo, o que
afecta a medio millón de persoas.
De todos xeitos, a cantidade de
prexudicados é moi superior. Moi-
tos concellos teñen banda ancha
pero só nunha localidade, mentres
o resto da súa poboación ten que
contentarse co obsoleto Trac.

Nun momento no que o acce-
so á internet xa está incluído na
definición de servizo universal,
as conexións á rede nunha boa
parte do país só son posíbeis a
velocidades moi baixas. Algúns
concellos trataron de salvar esta
dificultade implantando sistemas
propios. Un exemplo constitúeo
o concello de Ponteareas, que
inaugurou unha rede sen fíos en
todo o concello que tiña como
obxectivo levar a internet gratuí-
to a aquelas zonas cubertas só
polo Trac. Como deste sistema
tamén se beneficiaban usuarios
de zonas con acceso convencio-
nal á banda ancha, a Comisión
do Mercado das Telecomunica-
cións prohibiu esta rede por
“concorrencia desleal”.♦
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O motor económico
de España

MANUEL CAO

A perspectiva que se observa de Galicia a Catalunya indica
o achegamento á área máis desenvolvida do Estado. O eixo
Bilbao-Barcelona aparece visualizado na proliferación de
áreas industriais seguindo o curso do Ebro e na explotación
duns recursos naturais pouco produtivos a priori pero pos-
tos en valor pola iniciativa privada dando lugar a importan-
tes empresas no sector agrario –vitivinícola, sobre todo.
Nesta área, a penas se observan terreos abandonados pese a
escasez de auga, á dureza do clima e ao custo dos investi-
mentos para obter rendementos razonábeis a medio prazo.
Mesmo na zona dos Monegros existen explotacións nas que
o regadío tenta poñer en valor terreos de escasa calidade. Do
mesmo xeito, xa antes da entrada en Catalunya por Fraga
pode observarse unha gran cantidade de produtos de horta
que proseguen pola provincia de Lleida. 

Mais, é no terreo industrial onde se observa unha suce-
sión de parques empresariais con gran cantidade de instala-
cións industriais ou comerciais que chegan nalgúns casos á
saturación como é xa o caso da Area Metropolitana de Bar-
celona con apremiantes necesidades de solo e infraestru-
turas que está levando á reasignación de terreos de uso
agrario para uso industrial nos concellos e cidades do novo
cinto industrial. A principal área de produción industrial de
España sigue sendo Catalunya tal como se observa no flu-
xo de exportación e importacións e no investimento exte-
rior. As dificultades xurdidas da chamada deslocalización
están a afectar a este sector pero tamén son maiores as ca-
pacidades de reacción, axuste e redefinición de actividades
debido a que estamos diante de empresas privadas afeitas a
competir no mercado global e ante uns axentes sociais e
institucionais coñecedores da problemática da globaliza-
ción e dispostos a asumir os riscos e tomar as decisións que
correspondan.

A parte disto, a área da Barcelona que representa a
maior parte da dinámica social e económica de Catalunya
configúrase como centro no que emerxen e conflúen diver-
sas actividades no eido institucional, tecnolóxico e cultural.
A cidade semella un parque temático caracterizado pola ca-
lidade na organización do espazo urbano, atención especial
á calidade medioambiental e coidado e mellora do capital
arquitectónico acumulado. Estas características facilitan a
conversión da cidade nun lugar de atracción turística moi
importante a nivel internacional coas externalidades conse-
cuentes para actividades de servizos xeneradoras de postos
de traballo. A innovación institucional e a capacidade orga-
nizativa obsérvase no deseño e implementación de iniciati-
vas como o Fórum das Culturas que, cos seus detractores e
defensores, semella constituír unha nova forma de crear e
intervir na sociedade globalizada aceptando a diversidade
cultural e apostando pola paz, a tolerancia e o diálogo co-
mo forma de encarar os conflitos.

Na área metropolitana obsérvase unha densidade em-
presarial importante cun peso crecente das actividades de
servizos asentadas nas novas tecnoloxías apoiadas nunhas
políticas de interdependencia coas institucións universita-
rias propias e internacionais. A localización de certas acti-
vidades de I+D de empresas multinacionais e o mantemen-
to relativo da capacidade de atracción do investimento fo-
ráneo indica que Catalunya segue a ser o principal motor da
economía española. A actividade empresarial é basicamen-
te privada, o peso da burocracia é menor que noutras áreas
de tamaño e desenvolvemento parecido e o nivel de capital
social é elevado cun importante peso da presión democráti-
ca ciudadana na elaboración e implementación das políticas
públicas. Neste contexto, prodúcese unha atracción masiva
de inmigrantes con diversidade de razas, culturas e reli-
xións dando lugar a unha sociedade multicultural irremisi-
belmente global.♦

‘O eixo Bilbao-Barcelona aparece
visualizado, na proliferación de áreas

industriais, seguindo o curso do Ebro e
na explotación duns recursos naturais
pouco produtivos a priori pero postos

en valor pola iniciativa privada”

O 58% dos concellos carecen de banda ancha

A Xunta instalará
127 cíbers no rural

No rural non hai banda ancha e nalgúns concellos, como Ponteareas, trataron de solu-
cionalo con tecnoloxías sen fíos.                                                     PACO VILABARROS

Desde que se instalou a princi-
pios dos noventa a telefonía rural
de acceso celular, Trac, sabíase
da súa incompatibilidade para
transmitir datos. Isto impedía o
acceso a unha internet incipiente
pero tamén o envío de faxes.

As denuncias sobre a precarie-
dade do Trac foron inmediatas,
pero a Administración tardou en
recoñecer a situación e agardou
varios anos antes de pensar en co-
rrixila. Cando o fixo, aprobou un-
ha fórmula mista que se centraba
principalmente no uso dunha tec-
noloxía moi emparentada coa te-
lefonía móbil de terceira xeración.
De todos xeitos, as primeiras pro-
bas resultaron ser frustrantes.

Hoxe a tecnoloxía de cone-
xión de redes con maior proxec-
ción de futuro é sen fíos, en con-
creto a WiFi, Wireless Fidelity

(calidade sen fíos), unha norma
de transmisión cunha banda de
frecuencia libre de 2,4 Ghz, cun-
ha velocidade de até 11 Mbps e
unha cobertura de non máis de
300 metros: ideal para redes lo-
cais, moi estendida no uso e de
eficiencia demostrada.

O sistema WiFi con todo non
ofrece unha solución axeitada en
áreas amplas, aínda que si se em-
prega no que se chama última
milla, é dicir, a conexión aos fo-
gares. Como complemento, até
tempos moi recentes o sinal tiña
que chegar por cabo ou por saté-
lite até os emisores WiFi. Hoxe,
isto xa non é así e a conexión por
fíos pode constituír redes moi
amplas e salvar distancias quilo-
métricas a través da chamada
WiMax, unha solución baseada
na mesma tecnoloxía WiFi pero

quen de establecer comunicación
a trinta millas.

Na actualidade aínda non está
comercializada a WiMax, pero a
principal empresa de fabricación
de procesadores prepara o lanza-
mento ao mercado de aparellos que
permitirán o seu uso a finais deste
ano. Nese momento, os usuarios
precisarán de pequenas antenas pa-
rabólicas para conectarse, pero no
ano 2005 os modelos máis moder-
nos permitirán conexións con pe-
quenas antenas convencionais.

Aínda que o WiMax transmi-
te a distancias de 50 quilómetros,
considérase que os emisores po-
den estar situados a cinco ou dez
quilómetros dos puntos de distri-
bución do sinal con tecnoloxía
WiFi, de modo que nun concello
uns poucos postes de emisión
cubrirían todo o territorio.♦

As redes sen fíos, a solución de futuro



RUBÉN VALVERDE
Na súa terceira semana, as com-
parecencias do 11-M están sa-
cando á luz elementos propios
do cine de humor negro dos ir-
máns Cohen e do humor esper-
péntico dos Farrelli. Os protago-
nistas así se empeñan en demos-
tralo. Detrás de moitas interven-
cións, tal e como afirma o politó-
logo Xosé Luís Barreiro, “agó-
chase un desprezo polo parla-
mentarismo e pola democracia”.

Esta semana comezou coa sor-
prendente declaración do fiscal
xefe da Audiencia Nacional,
Eduardo Fungueiriño, afirmando
que non soubo nada do ocorrido
en Madrid o 11-M posto que “non
leo os periódicos, nin vexo a tele-
visión. Só vexo documentais da
BBC”. Fungairiño, foi nomeado
en 1997 a proposta do daquela
fiscal xeral do Estado, Jesús Car-
denal, malia ter todos os votos en
contra do Consello Fiscal. Puido
ser así grazas á reforma do poder
xudicial levada a cabo polo Go-
berno de José María Aznar. Antes
desta intervención, Fungueiriño
fixérase famoso por defender a
lexitimidade dos golpes de Esta-
do de Chile en 1973 e de Arxenti-

na en 1976. Na intervención na
Comisión do 11-M, Fungairiño
defendeu que “ETA está detrás do
atentado”, malia haber varias per-
soas procesadas vencelladas ao
terrorismo islámico.

Cando parecía que nada po-
día superar a intervención deste
cargo público, o ex-presidente

José María Aznar declarou que
ten “todos os informes do CNI”
relacionados co atentado do 11-
M. Nunha entrevista a Radio Ca-
racol de Colombia, Aznar afirma
que isto é normal porque “era
presidente de Goberno”, cargo
que deixou hai catro meses. O
novo director do centro de inteli-

xencia, Alberto Saiz, soubo pola
radio que Aznar posuía a docu-
mentación do CNI e aproveitou a
comparecencia na Comisión pa-
ra pedirlle que a devolvese.

Ante a posibilidade de que se
lle puidese imputar algún delicto
penal ao ex-presidente seguindo
os artigos 413 e 600 por “sustra-
er documentos cuxa custodia fo-
se encomendada por razón do
seu cargo”, a súa esposa sae na
súa defensa. Ana Botella tranqui-
liza a todo o mundo argumentan-
do que “dende logo, aseguro que
en casa non vin os papeis”. 

En medio, as comparecencias
dos directores da Policía Na-
cional e da Garda Civil resultan
sorprendentes. O xefe da Unida-
de Central Operativa (UCO), Fe-
lix Hernando, asegurou que o
confidente Rafá Zouhier, “non
falou explicitamente dos atenta-
dos até o 16 de marzo”. Sen em-
bargo, recoñeceu que en xaneiro
do 2003, deu o aviso de que exis-
tía un mercado negro de explosi-
vos en Asturias. Nese mercado
negro estarían implicados axen-
tes da Policía Nacional e da Gar-
da Civil, segundo o confidente.
Algo que non se descarta, xa que
os sindicatos policiais e a Aso-

ciación Unificada de Gardas Ci-
vís piden que “se investigue de
xeito exhaustivo se existiu al-
gunha mafia policial”.

Felix Hernando afirmou que
se investigou o tráfico de explo-
sivos. Tratábase de 150 quilos de
Goma 2. Sen embargo a investi-
gación pechouse o 27 de febreiro
do 2003. O xefe da UCO argu-
mentou na Comisión que “non se
lle deu importancia ao caso por-
que non había ningunha pista
que apuntase ao terrorismo. Tra-
tábase tan só de tráfico de dina-
mita limitada a unha comunida-
de autónoma”. Non explicou
Hernando para que fin pensaban
que se ían utilizar 150 quilos de
dinamita. O subdirector operati-
vo da Garda Civil, o xeneral Vi-
cente Faustino Pellicer, sinalou
na Comisión que “un equipo se
encargou de vixilar a varios im-
plicados no mercado negro de
explosivos”. Porén, recoñeceu
que non autorizou “interven-
cións telefónicas nin rexistros,
polo que a investigación foi lan-
guidecendo, sen poder precisar
cando se abandonou”. O respon-
sábel do “mercado negro” da di-
namita falou tres veces cun poli-
cía da UCO antes do 11-M. ♦
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G. NUNO DE FARIA / PORTO

Toda a esquerda portuguesa re-
accionou airadamente após a es-
colla de Pedro Santana Lopes
como novo primeiro ministro. O
presidente da República, o socia-
lista Jorge Sampaio, enfróntase á
súa peor crise de lexitimidade.

Ao tempo que o ex alcalde
de Lisboa, Pedro Santana Lopes,
tomaba as rédeas do goberno

portugués, como substituto de
José Manuel Durão Barroso, es-
tourou unha grave crise no Parti-
do Socialista. O seu líder,
Eduardo Ferro Rodrigues, demi-
tiu ao non aceptar que o seu
compañeiro de partido, o presi-
dente da República, Jorge Sam-
paio, preferise a continuidade de
centro-dereita a unhas eleccións
anticipadas que –segundo os in-

quéritos– poderían volver a es-
querda ao poder.

As voces esquerdistas quéi-
xanse do balón de osíxeno que
Sampaio lle entregou a un go-
berno en grave crise. A transi-
ción foi perfecta e a herdanza de
Durão ficou intacta, ao igual que
a súa imaxe, outravolta brillante
grazas á presidencia da Comi-
sión Europea logo de se man-

char na famosa foto dos Açores.
Ferro até chegou a culpar a

Sampaio de desprezo pola cidada-
nía. “Se nas eleccións europeas a
maioría dos cidadáns votaron for-
zas de esquerda, é moi decepcio-
nante para os socialistas que o
presidente sexa cómplice deste
triunfo da dereita”, dixo. “Obvia-
mente, todos os que votaron a
prol de Sampaio non desexan que

Santana sexa primeiro ministro”.
Semellantes reaccións tive-

ron o Partido Comunista Portu-
gués e o Bloco de Esquerdas. Pa-
ra estas forzas hai dúas razóns
básicas para rexeitar a decisión
do presidente, a necesidade de
axeitar a renuncia de Durão á
constitución e a certeza de que o
novo goberno non foi directa-
mente elixido nas urnas.

Mais o presidente da Repú-
blica non ficou calado e defénde-
se. “Optei neste caso pola solu-
ción máis conforme á lectura que
sempre fixen dos meus poderes
constitucionais e tamén á miña
apreciación en canto ao futuro e
aos dous anos que restan para o
final da lexislatura”, indicou.
“Mais isto non significa que eu
me decidise por unha interpreta-
ción minimalista dos poderes
presidenciais”.

Mais a carreira política de
Sampaio parece xa no seu derra-
deiro devalar. O apoio a Santana
creoulle inimigos e desconfian-
zas. A sensación social é de ines-
tabilidade. O paro segue a me-
drar, sucédense os escándalos xu-
diciais e financeiros e a saída de
Durão víase como un bo xeito de
facer borrancho e conta nova na
política de Portugal. Mais parece
que, polo momento, haberá que
esperar á xestión de Santana.♦

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.

Prezo: 20 euros.

Peticións ao teléfono
986 433 830.

EDICIÓN LIMITADA.

A policía foi informada no 2003 da venda de dinamita en Asturias

Aznar podería incorrer en varios delitos
por apropiación de documentación secreta

Sampaio, acusado de darlle azos a un goberno sen creto social

Santana chega ao poder en Portugal
co desprezo da esquerda



SILVIA ROZAS GARCÍA
Do 14 ao 18 de xullo, e coinci-
dindo co ano Xacobeo, celebrou-
se en Santiago de Compostela o
III Congreso Internacional de
Historia a Debate, onde investi-
gadores de vintecinco países re-
flexionaron e debatiron sobre o
estado da disciplina e a súa re-
lación coa historia inmediata.

Un dos aspectos novidosos do III
Congreso foi o debate creado ao
redor dun tema sempre polémi-
co: a conveniencia ou non de
centrarse na chamada historia in-
mediata, que supón unha amplia-
ción do campo de investigación
do historiador até o presente.
Nesta dirección celebráronse as
ponencias dedicadas ao11-S e ao
proceso de globalización. Se-
gundo Barros, “un historiador
pode contribuír cunha visión dis-
tinta e máis completa ca un xor-
nalista ou un sociólogo á hora de
abordar un feito actual de rele-
vancia, pois está preparado para
vincular o pasado, o presente e o
futuro e para indagar nas causas
e consecuencias co fin de procu-
rar que os grandes erros da histo-
ria non se repitan”. 

A idea de reconstrución dos
paradigmas historiográficos esti-
vo moi presente, pois se cambia a
historia debe cambiar a súa escri-
tura. “É un contrasentido seguir
escribindo unha historia de gran-
des persoeiros cando é a socieda-
de civil a que, exercendo as súas
liberdades, fai valer a súa opinión
e cambia o curso da historia. A
historia que se escribe non pode ir
en contra da historia que vivi-
mos”. A proposta de Historia a
Debate é elaborar, ademáis dunha
historia local e rexional, unha
mundial, entendendo o mundo
non só como un espacio de refle-
xión senón como un ámbito de in-
vestigación global. Neste senso
precísase un esforzo de colabora-
ción entre historiadores cando se-
xa pertinente buscando a cover-
xencia de fontes, métodos  e es-
pecialidades para recuperar a idea
de historia total e non como se
vén facendo até ao de agora, que
cada historiador somentes traba-
lla na área da súa especialidade.

Tamén formou parte do aba-
no temático o labor da Aso-
ciación para a Recuperación da
Memoria Histórica, un move-
mento historiográfico xurdido
hai catro anos co obxecto de ex-
humar os corpos de desapareci-
dos na Guerra Civil e na Dita-
dura. A súa finalidade é fomen-
tar o estudio e difusión desa
parte da historia española e cre-
ar un debate sobre o silencio na
España do Franquismo. Esta
iniciativa naceu fóra do medio
académico –polo que foi recibi-
da con certas reticencias- da
man de historiadores, arqueólo-
gos, xornalistas, forenses... vin-
culados á universidade ou fami-
liares dos desaparecidos. Neste
momento hai 3.500 desapareci-
dos reclamados. O xornalista

Emilio Silva, presidente da aso-
ciación e neto dun militar repu-
blicano fusilado durante a gue-
rra, insiste en que cando van es-
cavar guíanse polas indicacións
facilitadas polos familiares.
Nunca se equivocaron. 

Este movemento supón unha
nova forma de enfocar a investi-
gación da Guerra Civil e do Fran-
quismo inspirada nas Nais da Pra-
za de Maio, quen non esperaron á
restauración da democracia na
Arxentina para pedir a recupera-
ción dos seus fillos. A asociación
está a facer unha petición ás insti-

tucións políticas para que favore-
zan a recuperación dos restos, in-
sistindo en que non responde a un
ánimo de vinganza, só de recupe-
ración da memoria dos que mo-
rreron polas súas ideas. O que im-
porta é unha compensación ética,
co fin de dar cristiana sepultura
nuns casos ou de obter o recoñe-
cemento público, noutros. 

As novas tecnoloxías propor-
cionadas polo Centro de Super-
computación de Galicia (CES-
GA) permitiron que o III Con-
greso Internacional de Historia a
Debate puidera chegar, en direc-

to, a calquera persoa a través de
videoconferencia. A idea é que
os vídeos estean permanente-
mente na rede para que a fase de
explotación dos resultados sexa
accesíbel á comunidade acadé-
mica internacional. Ademáis as
actas editaranse nun CD que se
convertirá nun referente acadé-
mico a ter en conta. 

Haberá que esperar até o ano
2010 para asistir á IV edición do
Congreso, a cal terá na interacti-
vidade, mediante a participación
por videoconferencia, o seu prin-
cipal obxectivo.♦
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Consumismo
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Non hai relixión
con máis adeptos
hoxe en día que a

do consumo. A noción de
liberdade, palabra que
xa non vén significar o
que antes evocaba, vai
unido á de posesión de
bens. Estamos nun
mundo que non
cuestiona o modelo
económico. Sabedores
de que milleiros de
persoas morren de fame,
malaria, gripe e
enfermidades todas
curábeis, o poder
anestesia conciencias,
nega evidencias coas
novas iconas. Interesa
máis un xogador ou un
cantante ídolo que a
xente xogando ou
actuando. A publicidade
pregoa: sé feliz,
consume. Fan que
consideremos necesario
o que é perfectamente
prescindíbel. O
ambiente degrádase
polo consumo
inconsciente, este
proporciona actividades
económicas que viven da
súa existencia. Hai
familias que van pasar o
domingo a pasear nas
grandes superficies
comerciais, cheíñas de
ruído, logo de pasar
moito tempo no coche.
Hai débedas eternas
polo malgasto. As
xornadas laborais
aumentan para ter a
felicidade de ter máis
cousas, aínda que sexa
ao custo de ter menos
saúde. A mocidade
traballadora vive na
casa familiar, a
independencia non é un
valor. Os produtos xa
non teñen a duración
que tiñan hai anos, o
que obriga a comprar
cando xa non funcionan.
Non se restaura,
substitúese. O consumo
é quen controla a xente. 

Hai iniciativas que
loitan contra desta
situación. Empezan a
ter importancia
cooperativas de
consumo responsábel,
relación directa entre
quen produce e quen
consome. En América,
a poboación indíxena
leva décadas
organizándose na
produción. As dúas
loitas, pólas dunha
mesma árbore, teñen
que se topar no camiño. 

O futuro non debe
esquecer o pasado, por
iso lembramos a Pablo
Neruda, máis vivo no
seu centenario que os
asasinos Henry
Kissinger e Augusto
Pinochet, que aínda
respiran, desprezados.♦♦

III congreso internacional de Historia a Debate en Santiago

Os historiadores reivindican
poder estudar o presente

Historia a Debate (www.h-de-
bate.com) é unha rede interacti-
va de historiadores formada por
tres mil profesores de trescen-
tos cincuenta países, onde se
tratan cuestións de metodolo-
xía, teoría da historia, historio-
grafía e relación historia/socie-
dade. Vén funcionando dende o
II Congreso Internacional de
Historia en 1999 e en marzo
deste ano acadou o primeiro
millón de visitas. O seu coordi-
nador, o profesor Carlos Ba-
rros, asegura que nesta rede se
practica un multiculturalismo
historiográfico, polo que cal-
quera opinión é ben recibida,

tanto se procede dun bolseiro
de investigación coma dun ca-
tedrático. Normalmente, o cli-
ma dos debates adoita ser tran-
quilo, sen embargo, neste III
Congreso houbo un momento
de tensión cando se tratou o te-
ma da relación Oriente-Occi-
dente. Ao falar do conflito ára-
be-israelí produciuse unha con-
versa que chegou a ser bastante
acalorada. “É o risco que se co-
rre ao tratar temas de actualida-
de”, afirma Barros.

Os primeiros contactos da
comunidade virtual fixéronse
xa en 1993 coincidindo co Xa-
cobeo, de aí que estes congre-

sos teñan lugar sempre en San-
tiago unindo, deste xeito, a
vertente cultural do Xacobeo
coa académica. Nese ano a
Xunta patrocinou unha sorte de
peregrinaxe internacional para
debater o estado da historia co-
mo disciplina. Era o I Congreso
Internacional de Historia a De-
bate, o cal procuraba unha saí-
da á crise que estaban a sufrir
as chamadas novas historias do
século XX (marxista, neoposi-
tivista e annais), cuxo fin era
substituír a historia dos grandes
homes pola historia da xente
común e a historia política por
unha económica e social.♦

A relación Oriente-Occidente
ergue a polémica

Nenos palestinos e muro de separación entre as dúas comunidades. Fotomontaxe.



CONVENCER AO DISCREPANTE

“Castelao era deses homes que
saben que o máis doado e efi-
caz para subir unha montaña
non é o camiño recto. E sobre-
todo tiña unha facultade: Caste-
lao non ofendía a ninguén.
Cando chegaba o momento si-
nalaba co dedo o criminal, a
vergonza, o pecado, pero nunca
era nel o método a invectiva,
era un home que trataba de bus-
car nas persoas e os feitos a ca-
ra aproveitábel da persoa. Ho-
mes absolutamente malos son
poucos, feitos absolutamente
condenábeis son poucos, por-
que a maior parte das cousas
pódense contemplar desde dife-
rentes lugares. Castelao exami-

naba e xulgaba e trataba de de-
senterrar o que había de bo na
persoa coa que estaba en con-
tacto. Atopaba moita xente con
actitudes antigalegas e antiga-
leguistas e lograba sacar onde
non parecía haber. Porque moi-
tas veces as posturas antiga-
legas ou antigaleguistas de cer-
tos individuos son consecuen-
cia de prexuízos e costumes,
como os de dicir que o gale-
guismo é algo atrasado, rural,
rupestre, que non é do noso
tempo, que é voltar ao pasado e
que é de mal gosto,... todo iso
conta nos espíritos horteras.
Castelao non refugaba a esta
xente e trataba de levala ao re-
go con argumentos. Eu vino
converter a máis de un que
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desdeñaba o galeguismo. Coa
súa maxia atopaba que no fondo
non eran galeguistas por causas
superficiais ou de moda. Isto
dase especialmente en xentes de
orixe labrega ás  que as circuns-
tancias permitiulles unha pro-
moción social e asóciana, por
exemplo,  con abandonar o ga-
lego en favor do castelán. Cas-
telao tiña habelenza especial
para eliminar ese complexo de
inferioridade”.

UN PARTIDO DEMOCRÁTICO

“Castelao era un espírito esen-
cialmente democrático. Na polí-
tica democrática hai moito autó-
crata, pero o verdadeiro demó-
crata é o que escoita a todos e
trata de buscar nas opinións dos
outros o que pode haber de bon,
porque en toda opinión hai sem-
pre un chisco de verdade e acer-
to. Castelao tiña unha especial
habelenza para atopar un gan-
cho. Era de velo nas reunións po-
líticas “mira iso que dis está moi
ben, pon iso”; era moi subtil co-
llendo opinións valiosas mesmo
de quen podía estar esbardallan-
do. Sabía estruturar nunha sínte-
se todo isto e así era como mar-
chaba o Partido Galeguista e así
foi como se foi facendo o ideario
e a actitude política do partido.
Porque a acción política é sobre
todo unha atitude ante os proble-
mas e ante a vida máis que o
morto esquema dun programa
político ás veces feito como gan-
cho publicitario”.♦60 
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Castelao na lembranza de Tobío
XAN CARBALLA

Paga a pena lembrar neste aniversario do Sempre en Ga-
liza a imaxe humana dun Castelao multifacético, escri-
tor, artista e político, reflexivo e paixonal. O home que
cunha obra deslumbrante en moitas facetas da arte e a
literatura, foi capaz de construír o ideario nacionalista e
manter  acesa a memoria nacional en tempos terríbeis
de persecución e exilio. Un dos seus compañeiros de an-
daina política foi o viveirés Lois Tobío, morto en 2003,
e a quen tivemos ocasión de entrevistar en 1986 e 1997.
Daquela primeira conversa parécenos útil resgatar, co-
mo pórtico destas páxinas de reflexión sobre Sempre en
Galiza, unhas opinións inéditas nas que Tobío retrata a
actitude de Castelao ante a discrepancia e nas reunións
políticas do Partido Galeguista.



Castelao proxectou e escribiu nos
últimos meses de 1937 e os pri-
meiros de 1938. Tratábase dunha
obra, intitulada Verbas de chum-
bo, que estivo arranxada para o
prelo e da que mesmo se chegou a
anunciar publicamente a apari-
ción. O título deste non-nato libro
estaba era o mesmo que o propio
Castelao empregara para unha se-
rie de catorce artigos que publica-
ra no voceiro do Partido Galeguis-
ta, A Nosa Terra, entre abril e xu-
ño de 1935 –serie de artigos que
logo será reutilizada para consti-
tuír o ‘Adro’de Sempre en Galiza.
O libro Verbas de chumbo de 1938
recollería a serie de trinta e dúas
colaboracións que baixo este mes-
mo título se deran a coñecer nos

números 15 (de agosto de 1937) a
51 (setembro de 1938) de Nueva
Galicia, un periódico inicialmente
semanal (despois de periodicidade
máis irregular), subtitulado “Por-
tavoz de los antifascistas galle-
gos”, publicado primeiro en Ma-
drid e máis tarde en Barcelona. 

É case seguro que Castelao
non tiña escrito o conxunto dos ar-
tigos antes de comezar a publica-
ción da serie, pero con certeza tiña
rematada a redacción destes antes

de abril de 1938, pois a mediados
deste mes iniciou unha viaxe á
Unión Soviética que duraría ata os
primeiros de xuño, e xa no mes se-
guinte embarcou para América e
nunca tornaría a España. Neste
senso, pode ser significativa a
pausa que se produce entre a pu-
blicación do capítulo XXII (30 de
xaneiro de 1938) e o capítulo
XXIII (25 de abril), unha pausa
que ademais marca unha notable
mudanza no contido da obra, co-

O 10 de marzo de 1944 viña a lu-
me na capital da Arxentina o volu-
me Sempre en Galiza, da man de
Edición As Burgas / Centro Oren-
sano de Buenos Aires. O 2 de abril
do mesmo ano realizábase unha
primeira presentación pública da
obra, nos locais do dito Centro, e
tres meses máis tarde, o 2 de xu-
llo, oficiábase un acto multitudi-
nario de homenaxe ao autor e de
celebración da obra recén apareci-
da nun amplo salón do Hotel Prin-
ce George’s Hall (un dos máis im-
portantes da metrópole porteña),
con máis de dous mil asistentes.
Alfonso Daniel Rodríguez Caste-
lao vía así cumprida unha arela
que nacera non menos de sete
anos antes, en medio do “balbordo
da Guerra”. No mesmo comezo
de Sempre en Galiza, no epígrafe
que encabeza o ‘Adro’, Castelao
ofrece unha advertencia que dá
unha pista de grande importancia
para a lectura do texto:

Os tres feixes de discursos que se
axuntan n-este volume –reflexos d-un
mesmo ideal– foron escritos no desterro,
para escorrentar a morriña, e responden a
situacións diferentes de lugar e de tempo:
Valencia e Barcelona (1937), Nova York
e Océano Atlántico (1940), Bós Aires
(1943).

Desde logo, a finalidade dos
‘discursos’ que compoñen Sempre
en Galiza era moi outra que ‘esco-
rrentar a morriña’; en troca, é inte-
resante notar que o autor presenta
a obra como “tres feixes de discur-
sos”, e reparar en que, como aí se
afirma, cada un deses ‘feixes’ –is-
to é, cada un dos ‘libros’ de que se
compón o volume– “responden a
situacións diferentes de lugar e
tempo”, aínda que, sen dúbida, co-
mo aí se di, todos tres son “refle-
xos dun mesmo ideal”. Non estará
de máis lembrar que Sempre en
Galiza, na primeira edición, de
1944, constaba de un Adro e de
tres Libros, e só na segunda edi-
ción –que como se sabe, apareceu
en 1961, e por tanto é póstuma–,
os editores acrecentaron 50 páxi-
nas, que se presentaban como ‘Li-
bro cuarto’, coa xustificación de
que se trataba de “sete capitolos
que deixou escritos o autor para o
segundo Tomo d-ista obra, que
non chegou a romatar”. 

No presente contributo imos
focar a nosa atención no primei-
ro destes ‘feixes de discursos’, o
Libro I. Foi a redacción deste Li-
bro a que deu ensexo a que Cas-
telao concibise o proxecto de pu-
blicar un ensaio de carácter estri-
tamente político. Proxecto ini-
cialmente fanado pero que evo-
luíu, medrou e experimentou su-
cesivas metamorfoses, arrastrado
polo torbeliño da historia naque-
les atribulados anos das guerras
española e mundial, ata cristali-
zar en Sempre en Galiza.

A SERIE ‘VERBAS DE CHUMBO’
EN NUEVA GALICIA

É sabido que na xénese de Sempre
en Galiza atópase un libro que

Falando en
Montevideo
nun acto de
Galeusca no

ano 1945.

Cada un
dos capítulos
comeza cunha
interrogación
á que o autor
dá resposta;
trátase dun

recurso retórico
que Castelao

utiliza con moita
frecuencia e

notable
efectividade.
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60 anos de S. en G.

Na xénese de Sempre en Galiza:
Verbas de Chumbo (1937/38)

HENRIQUE MONTEAGUDO

(1) Débese ter en conta que a numeración dos capítulos do libro (tanto de Verbas de
chumbo coma de Sempre en Galiza) non é coincidente coa dos artigos da serie publica-
da en Nueva Galicia, pois naquel engadiuse un capítulo I que non figura como tal na se-
rie. O cerne dese capítulo introdutorio é o artigo aparecido co título “Nós” no número 10
de Nueva Galicia (25 de xullo de 1937), aínda que Castelao someteuno a unha fonda re-
visión, precisamente co obxectivo de presentalo como introdución ao libro. Por tanto, ca-
da capítulo de Verbas de chumbo/ Sempre en Galiza leva un número máis ca o corres-
pondente artigo de Nueva Galicia.



mo de contado sinalaremos(1). Cu-
riosamente, a esa mesma cesura
corresponde un cambio notable no
orixinal de autor –custodiado no
Museo de Pontevedra, como é sa-
bido–, pois antes do capítulo XXII
Castelao traballou sobre recortes
de Nueva Galicia, mentres que
despois dispoñemos do texto ma-
nuscrito. Será que Castelao escri-
biu a serie en dúas endeitas, a pri-
meira antes de febreiro de 1938 e
a segunda (os capítulos a partir do
XXIII a XXXI) entre febreiro e
abril de 1938?

Unha parte dos textos de Ver-
bas de chumbo apareceron tamén
en Nova Galiza, “Boletín quince-
nal dos escritores galegos antifei-
xistas”, publicada en Barcelona
entre abril de 1937 e xullo de
1938, baixo a dirección do propio
Castelao e do seu paisano Rafael
Dieste. Á parte da común defini-
ción antifascista, Nueva Galicia
era unha publicación inspirada po-
lo Partido Comunista, mentres
que Nova Galiza se situaba máis
ben na órbita republicano-gale-
guista. É precisamente a segunda
publicación, no seu número 16
(marzo de 1938), a que anuncia
“un novo libro de Castelao que
axiña será imprentado por ‘Edi-
cións Nova Galiza’”. Un anuncio
que nos reafirma na hipótese de
que por esas datas estaba compos-
to o conxunto da serie de artigos.
Importa subliñar isto, pois, efecti-
vamente, a serie de artigos que
compoñen Verbas de chumbo (ou,
o que é o mesmo, a serie de capí-
tulos do Libro I Sempre en Galiza)
dá impresión dunha articulación
interna dabondo forte, produto
dunha concepción de conxunto
máis ou menos clara e dunha mí-
nima planificación da estrutura da
serie. Isto non acontece con outros
libros da mesma obra, escasamen-
te organizados, en que os capítu-
los (e as ideas) se suceden sen un-
ha orde clara, ou todo o máis agru-
pados en bloques frouxamente in-
tegrados, o que dá a impresión de
resultaren dunha simple acumula-
ción de materiais.

VERBAS DE CHUMBO,
OS GALEGOS ANTIFASCISTAS E
O ESTATUTO DE AUTONOMÍA

As primeiras palabras do libro
Verbas de chumbo refírense a este
como “teoría de artigos, ou cicáis
discursos”. ¿Por que ‘discursos’?
É moi probable que, polo menos
os primeiros capítulos da obra co-
rrespondan con algunhas das lo-
cucións radiofónicas que Castelao
pronunciou en Barcelona nos últi-
mos meses de 1937. Por parte, tal
como se nos aclara no comezo do
Libro II de Sempre en Galiza,
Verbas de chumbo “reflexa o pen-
samento d-un galeguista leal â
República e â causa do povo hes-
pañol durante a guerra”, e estaba
“adicado aos galegos leaes”; ou,
dito coas palabras contidas no ini-
cio do propio Verbas de chumbo,
os seus destinatarios eran “os ga-
leguistas de todol-os partidos de-
mocráticos”, “os galegos antifei-
xistas”. As apelacións a este, co
propósito de proporlles “un pro-
grama único de reivindicacións”
son constantes ao longo da obra
(véxase Sempre en Galiza páxi-
nas 53, 72, 90, 92, 133, 141, 142).
Castelao chega a aseverar: “Son
galeguista i estou orguloso de se-
lo; pero, a pesares das miñas fon-
das conviccións políticas, non me

atrevería a discutilas sabendo que
a disensión podería debilitar a so-
lidariedade dos galegos antifei-
xistas” (p. 91). 

Verbas de chumbo constitúe,
basicamente, unha defensa circia
do Estatuto de Autonomía de Gali-
cia, que os galeguistas, primeiro,
en 1932, deran redactado coa com-
plicidade do republicanismo auto-
nomista, e despois, mediante pacto
coas outras forzas do Frente Popu-
lar, conseguiran levar a plebiscito
en xuño de 1936. Castelao estaba
empeñado en que as Cortes da Re-
pública aprobasen o Estatuto, tare-
fa nada doada nas condicións da
guerra, máis aínda tendo en conta
que Galicia se atopaba baixo o xu-
go fascista. Neste senso, é clave o
final do capítulo XXII, que recolle
o artigo aparecido en Nueva Gali-
cia o 30 de xaneiro de 1938, isto é,
nas vésperas da xuntanza das Cor-
tes en Monserrat, en que Castelao,
tal como nos conta en Sempre en
Galiza, conseguiu que se dese ‘es-
tadio parlamentar’ ao proxecto, e
que se constituíse a Comisión de
Estatutos que o debía estudar (Li-
bro II, capítulo II). Lembremos o
final dese capítulo XXII: “Sen ne-
cesidade de adoptar modos alleos
ao noso caráiter, sen promover es-
tados violentos de opinión, abon-
dará que se promulgue o Estatuto
autonómico de Galiza para crear
un feito permanente, que o Gober-
no central endexamáis esquece-
ría”. Palabras proféticas, cando se
recorda que foi precisamente o
precedente da aprobación plebisci-
taria dese estatuto o que lle valeu a
Galicia o recoñecemento como na-
cionalidade histórica na Constitu-
ción española de 1978.

Canto á estrutura, coidamos
que Verbas de chumbo está arte-
llado en dúas seccións. Na sec-
ción inicial (capítulos III a XXII),
Galicia aparece caracterizada co-
mo unha nacionalidade, faise un
repaso das distintas posicións pe-
rante a autonomía galega e realí-
zase unha defensa do Estatuto,
fundamentalmente á luz do pro-
pio proceso autonómico desen-
volvido durante a II República.
Na sección final, unha vez conse-
guido o obxectivo táctico da re-
cepción oficial do texto por parte
das Cortes republicanas en febrei-
ro de 1938, a defensa do Estatuto
realízase máis ben desde a pers-
pectiva das posibilidades futuras
que abrirá o autogoberno de Gali-
cia. A obra ábrese cun capítulo in-
trodutorio (cap. I) seguido dunha
especie de exordio intensamente
retórico (cap. II) e péchase cun a
xeito de colofón, para o que se
emprega un texto propagandístico
de marcado ton literario publica-
do inicialmente baixo o título “As

tres fontes” (aparecido por pri-
meira vez en Nova Galiza nº 5, de
abril de 1937; aínda que algún
texto xa se publicara antes, e o
conxunto foi composto durante a
campaña autonomista de 1936).

Case invariablemente, cada
un dos capítulos comeza cunha
interrogación, directa e indirecta,
á que o autor dá resposta; trátase
dun recurso retórico que Castelao
utiliza con moita frecuencia e no-
table efectividade. A involucra-
ción persoal do autor na exposi-
ción, a apelación directa aos lec-
tores, cos que aquel se funde
adoito nun abranxente ‘nós’, ou-
tórganlle grande forza persuasiva
ao texto, que tiña precisamente a
finalidade principal de convencer
o conxunto dos galegos antifas-
cistas, e en particular as organiza-
cións en que estes militaban, da
xustiza, conveniencia e oportuni-
dade do recoñecemento da auto-
nomía galega.

DE VERBAS DE CHUMBO
A SEMPRE EN GALIZA

En 1940, acabada a guerra, un
Castelao amargado no exilio nor-
teamericano, fondamente desiludi-
do cos dirixentes e os partidos re-
publicanos, sente e necesidade de
revisar o libro Verbas de chumbo,
re-examinándoo “â luz das novas
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circunstancias”. Destarte, dá en
compor unha especie de memorias
da súa actividade política durante a
República e a guerra, un libro “re-
volto e alporizado, a semellanza do
meu ánimo”, “escrito a golpe de
ondas que saían da miña memoria
sen orde previsto”, tal que “semella
máis ben unha confesión” (Libro
II, cap. XXVI). Posteriormente, na
Arxentina, máis acougado pero
sempre activo, decide engadir “al-
gúns discursos máis a esta prosa”,
uns discursos que responden a un-
ha pretensión máis teorizante, e cos
que acabará compondo un terceiro
libro. Antes de levar a obra ao pre-
lo, Castelao decide inserirlle como
‘Adro’ a serie de artigos que publi-
cara durante o desterro en Bada-
xoz, nos primeiros meses de 1935.
Ponlle así o ramo a un volume en
principio destinado aos galegos da
diáspora americana, pero que aca-
bará constituíndo un precioso teste-
muño da súa titánica contribución
persoal a un capítulo clave da his-
toria de Galicia, e todo un testa-
mento xeneracional para os gale-
gos do futuro. 

A incorporación de Verbas de
chumbo ao novo contexto, Sempre
en Galiza, e ao mudante extra-tex-
to histórico de 1943/44, requirirá
unha serie de adaptacións, que
arestora non temos vagar para
analizar. Se conseguimos que os
nosos lectores e lectoras se intere-
sen un chisco no asunto, convidá-
molos a que sigan afondando na
instigante historia de Sempre en
Galiza coa consulta dos traballos
que deixamos consignados na bi-
bliografía. O obsequio pode ser
unha máis acaída e cabal com-
prensión dunha obra complexa e
apaixonante, que ocupa un lugar
central na cultura galega do sécu-
lo XX, e será considerada, ou ao
menos así o esperamos, o abrente
da ‘Alba de Gloria’ anunciadora
dun futuro cheo de promesas para
a nosa nación.♦

Castelao, Verbas de chumbo.
Ed. de C. Rodríguez Fer, San-
tiago, Sotelo Blanco, 1992.

Castelao, Sempre en Gali-
za. Edición crítica, Santiago,
Parlamento de Galicia / Uni-
versidade de Santiago de
Compostela, 2000. 

Mato, A. e Monteagudo, H.,
“O proceso de elaboración de
Sempre en Galiza”, na edición
crítica devandita, pp. 19-68.

Monteagudo, H., “Castelao
no desterro, na guerra, no exilio,
Sempre en Galiza”. En Castelao,

Sempre en Galiza (vol. II das
Obras), Vigo, Galaxia, 2000. Re-
producido en H. Monteagudo,
Castelao. Defensa e ilustración
do idioma galego, Vigo, Galaxia,
2000; pp. 125-155.

Monteagudo, H., Alfonso
R. Castelao. Santiago, Xunta
de Galicia, 2000.

Nova Galiza. Edición fac-
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facsimilar, Sada/ A Coruña, O
Castro, 1997.♦
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matismo sectario, prefere o reco-
ñecemento laico do compromiso e
intelixencia política de quen, como
Castelao, adicou moito da sua vida
a traballar contra a inxustiza, na
defensa dos nosos dereitos na-
cionais. Son todos eles galegas e
galegos persuadidos polas páxinas

do Sempre en Galiza que, escritas
para “escorrentar a morriña”, re-
matan por impregnar de dignidade
e convicción –se cadra de sauda-
de– e moven a afastar a indiferen-
za para achegar esforzos ás corren-
tes emancipadoras que latexan so-
bre a nosa Terra.

O apoio suscitado é mostra ben
significativa do calado desta men-
saxe; do nacionalismo sociolóxico
construído ao cabo de máis de cen
anos de achegas ben diversas; da
nación emerxente que axitou a
bandeira azul e branca cando, por
enésima vez, a sentiu aldraxada
polo negro desprezo do Estado.
Por iso, o ambiente de confianza e
irmandade compartido en Vigo, si-
nónimos do clima que propiciou
sempre os mellores avances da
causa galega, pode servir de re-
ferencia para o novo salto que ésta
precisa, como alternativa de go-
berno e, por riba de todo, como
proxecto político estratéxico para
esa Galiza existente.

Nas marusías actuais do na-
cionalismo galego debera ficar es-
pazo para pensar –de vagar e con
reflexións fundamentadas– en sin-
gladuras que han durar máis dun
ano, e para ir máis aló do desexable
poder institucional que se poda
xestionar, hexemónica e honesta-
mente, en beneficio do país e do
progreso da autoconfianza na-
cional. Porque se abrirán aínda no-
vos interrogantes e xa comeza a es-
tar resesa a nosa falla de resposta
aos cambios sociais que se operan
diante de nós, en Galiza e no mun-
do. E mágoa sería, por certo, que
despois de construír en dúas déca-
das de unidade unha organización
mínimamente alternativa a prácti-
cas e forzas políticas tradicionais
hoxe en declive, chegaramos a en-
callar, por conservadurismos, neses
modelos obsoletos que, afortuna-
damente, tenden a suscitar menos
entusiasmo cada vez nas novas xe-
racións de xente soñadora.

Sobrevoando estas eivas, arre-
pía pensar que pasaría se o irmán
Daniel estivera, ademais de vixen-
te nas ideas, vivo e activo política-

mente. ¿Seriamos quen de manter
a perspectiva histórica e valorar o
trascendente das suas aportacións
ou faríamolo vítima das mesquin-
dades sectarias e liortas fratricidas
que acaban por matar a motiva-
ción dos que arelamos cambiar o
mundo desde Galiza?

Reler a Castelao hoxe non é
pois un acto litúrxico nin dar por
bó, sen máis, canto deixou dito.
Como noutras crenzas socialmen-
te compartidas a práctica maís
consecuente compre buscala do
lado heterodoxo, sen mitifica-
cións acríticas que rematan por
esclerotizar os mellores pensa-
mentos. Emocionarse ao compar-
tir esas páxinas é agradecer o
enorme favor que nos fixo por
darlle forma e sustento a tanto de-
sasosego; aplaudir a categoría in-
telectual de quen soubo, entre ou-
tros moitos pero moi especial-
mente, fornecer de argumentos
colectivos ao pobo desta terra tan
sentida como pouco reivindicada.

Poñerlle voz a Castelao no no-
vo século é sobre todo clamar con-
tra o esquecemento do seu labor po-
lítico e criticar abertamente os alta-
res vacios onde o quere agachar a
élite gobernante en Galiza. Máis alá
de toda interpretación o acto do 2
de xullo foi un convite a que máis e
máis xentes galegas lean o Sempre
en Galiza, desde o convencimento
de que ninguén ficará inmune: hai
tanta evidencia neses textos que,
aínda hoxe, operan como unha obra
insurxente, desas das que o País an-
da tan necesitado.

De maneira que, mentras o po-
der (galego) establecido non teña a
ben devoltarnos aos de a pé o or-
gullo e aprezo por contarmos con
Castelao e tantas outras figuras de
relevo para a aportación desta cul-
tura periférica ao talento universal,
seguiremos multiplicando estas
iniciativas desde abaixo, onde resi-
dimos os disconformes confundi-
dos co pobo soberano (camiño de
selo, no noso caso).♦

XABIER MACÍAS VIRGÓS é Director-
Xerente da Fundación Galiza Sempre.

As badaladas que anunciaban as
dez mesturábanse na noite viguesa
coa voz do Anxo Quintela, que fa-
laba por Castelao: “Ben saben os
centralistas que a domiñación de
Galiza endexamais será efectiva
antramentras fale un idioma dife-
rente do castelán”. Cumpríanse
doce horas de lectura ininterrum-
pida do Sempre en Galiza e o sen-
timento que albergou o día todo a
Casa Galega da Cultura rememo-
raba outro 2 de xullo, sesenta anos
atrás no exilio de Bós Aires, cando
dous mil galegos homenaxearon a
Castelao logo da primeira edición
destes “tres feixes de discursos”
escritos no desterro.

Respostando ao convite públi-
co da Fundación Galiza Sempre
260 homes e mulleres de hoxendía
prestáronlle a súa voz a Castelao.
Xentes do deporte, das expresións
culturais, dos activismos sociais e
políticos, dos traballos públicos e
privados. Persoas de todas as ida-
des, anónimas e recoñecidas, con-
tribuíron a reivindicar a vitalidade
duns textos onde se atopa a certeza
dunha Galiza proscrita que conce-
be no nacionalismo galeguista un
proxecto de liberación. 

Conforta comprobar neses par-
ticipantes a diversidade de ideas e
sensibilidades, de traxectorias per-
soais, que se identifican con este li-
bro. Unha variada “multitude” que,
lonxe da idolatría propia do dog-
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SEMPRE EN GALIZA



falar de dereito. A palabra, o no-
me, a verbalización do decorrer
informal, “Galiza”.

“GALIZA”. Cando nace unha
nación? “Sempre” existiu “Gali-
za”? Ou máis ben desde que exis-
te “Galiza” existe un “sempre”? 

Poñerlle nome non é máis
que un xeito de poder comunica-
la. Entendemos o que nos din
cando lle chaman nación ao que
eles senten. Entendémolo tan ben
que acabamos por chamarlle o
mesmo ao que sentimos nós.

Nun mundo sen nacións só
quedarían mercenarios. Rematou
o tempo dos falsos traidores in-
crustados nos imperios. Non hai
xeito de vencer ao invasor e os
exiliados non queren darse por
vencidos. Os vencedores, deste-
rrándoos, pensaban que se libra-
ban deles. Pero a vida humana fi-
nita obriga a levar consigo a súa
patria alí onde van, non teñen
tempo de crear outra nova. Ese
tempo finito que lles é propio a
todos os que compartiron un
mesmo espazo no de transforma-
ción da vida, é un tempo que se
fai eterno cando se comparte co-
mo tal ao servizo dun espazo uni-
versal. E o espazo universal can-
do se leva con un alí a onde se
vaia, se non polo feito de que se
disolva nun horizonte infindo.

“Sempre”, aínda que chova,
sempre no mesmo sitio, “Gali-
za”, mentres outros se arriman
ao sol que máis quenta. 

A diferenza entre un indivi-
duo e unha persoa pasa por sa-
berse situar no seu lugar. Hai
quen hoxe se deslocaliza por in-
ternet, a realidade virtual ou sim-
plemente calquera identidade
agasallada por vender un pouco
de si mesmos. Noutro tempo,
houbo quen tivo que marchar po-
lo mundo adiante e nunca aban-
donou o seu sitio. Alá onde esti-
vera, sempre estaba no seu lugar,
“Sempre en Galiza”.

Hai quen nunca se moveu do
país sen ter estado nunca nel. Hai
quen cre que viaxa no tempo can-
do non se move do sitio, pero se
preguntas por el dirán que saíu e
que non está para nada. Hai quen
nunca está para nada. Hai quen
sempre está para botar unha man
ao país aínda que hai tempo que
din que marchou.

“Sempre” tradúcese como po-
bo. O tempo eterno é a sucesión
dos tempos individuais finitos.

“En” significa pobo atrapado
entre un tempo e un espazo que
lle son propios.

“Galiza” é máis pobo aínda.
Galiza é todo, nunca parte. Gali-
za é tanto, nunca menos.

A eternidade do pobo cháma-
se tradición. Pero a tradición non
é pasado, é futuro.

O informal “Sempre” faise
formal “Galiza” cando se reúnen
na preposición “en”. Fóra da
preposición “Galiza” emprégase
unhas veces si e outras non se-
gundo conveña. Fóra da preposi-
ción “Sempre” é un tempo abso-
luto rexido por un emperador
que é quen define o que a reali-
dade é en cada época. 

Pero se o espazo é finito nun
tempo infinito a historia terá de
abondo para volver a repetirse.
Combinaríanse as cousas unha e
outra vez ata que se reproduzan
as mesmas que hoxe existen. Ha-
bería que volver a empezar. Mais
aquí é ao revés, o tempo só é in-
finito nun espazo finito, o eterno
retorno do mesmo substitúese por
un perseverar no propio ser no
progreso. O progreso non é cam-
biar de tempo, non se trata viaxar
ao futuro, tan só mellorar o pre-
sente, transcender o inmediato. O
progreso e a tradición reconcí-
lianse na preposición. 

“Sempre en Galiza” ou como
facer que a teoría (universal e
necesaria) se case coa praxe
(particular e continxente). “Sem-
pre” é universal, “Galiza” é par-

ticular. “Sempre” é necesidade.
“Galiza” é continxencia. “En” é
compromiso. 

Castelao, Rousseau e San
Agostiño. Confesións públicas,
cando vivir non é máis que lexiti-
marse. Confesións para que todos
paguen as súas penas: existe a dor
no mundo, e todos somos culpa-
bles. Aquí non se libra “ni Dios”.

“Sempre en Galiza” ou ata
onde chegan os brazos para
abarcar a dor infinita. A respon-
sabilidade ilimitada é a irrespon-
sabilidade concreta. Cando o
mundo se chama Galiza, cam-
bialo é posible. Basta con cha-
marlle universo para que a trans-
formación non teña sentido. Non
hai tempo para conseguilo. Mais
onde o mundo se chama Galiza o
tempo é eterno e as persoas con-
tan. 

Buscando escusas para deixar
de aguantar os golpes na identida-
de colectiva, un atopa refuxio na
individualidade universal. Ou me-
llor, sóbese ao carro dunha identi-
dade ben vista. Pero a identidade
precisa ser recoñecida para que se-
xa eficaz. A identidade é unha ca-
reta. A identidade provisional e
oportunista sempre está ameazada
e un vese obrigado a actuar violen-
tamente para conservala. Só cando
a identidade se identifica co proce-
so, é cando se pode dicir estábel,
segura e eterna (“Sempre”). A
identidade é coma o lume (Herá-
clito), só vive na destrución dou-
tras cousas, e o lume é conversa-
ción, é o diálogo que coa súa calor
fai posible a vida e coa súa luz per-
mite recoñecerse as caras (“Gali-
za”) nesta interminable noite dun
ilimitado cosmos no que un indivi-
duo hai 60 anos publicou un libro
ao que se lle dou por chamar
“Sempre en Galiza”.♦

XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO é
licenciado en Filosofía e autor de

O pensamento de Castelao
(Edicións A Nosa Terra)

“SEMPRE” (Tempo, Infinito, Anó-
nimo) “Galiza” (Espazo, Finito,
Nome) relacionados pola situa-
ción, pola preposición “en”. Unha
situación que é negada en cada
unha das súas páxinas polo feito
de que “Nunca” foron escritas na
“Galiza”, polo que falamos dunha
situación que nos remite a outro
tipo de localización que resolve
as contradicións presentadas e ao
fin na existencia dun tempo gale-
go que se arrastra por un espazo
universal. Un tempo que é o espa-
zo no que habitan os que conci-
ben a patria como un cabalgar so-
bre si mesmos, negándose a vivir
unha vida parcial, rexional, me-
nor, secundaria...

“Sempre”, a eternidade é posí-
bel cando os proxectos sobardan a
vida individual. Cando os proxec-
tos son colectivos, a inmortalidade
está garantida. O tempo do reloxo
non ten nada que ver con ese tem-
po propio dos que son contempo-
ráneos de si mesmos.

“Galiza”, que tamén é posí-
bel porque hai máis dunha per-
soa que habita simultaneamente
un mesmo tempo. Con “Os dous
de sempre” nace a nación, o es-
pazo newtoniano (Arxentina ou
París) non impide que a liña na-
rrativa faga presente que os
acontecementos ocorren ao mes-
mo tempo, e despois de todo, qué
é o espazo real senón a orde si-
multánea das cousas?.

Que é primeiro o individuo
ou a sociedade? Que é primeiro o
ovo ou a galiña? Se o tempo nace
cando nacemos que nación nace
con cada nacemento? O ser hu-
mano non estrea o tempo cada
vez que nace, o ser humano nace
nun tempo que naceu coa nación.

O primeiro fracaso é nacer.
Iso non era ao que aspiramos.
Pero neso consiste a fatalidade.
O segundo fracaso é pretender
ter nacido outra cousa. Este últi-
mo fracaso é evitábel, e niso con-
siste a liberdade.

“EN”, atadura ou simple-
mente relación. O oportunismo
non gusta desta preposición.
Gustaría evitar o aquí e agora
desta preposición. Preferiría
agardar o momento oportuno que
ter que pronunciarse nese preciso
instante. No peor momento.
Nunca é o momento apropiado
para quen quere evitar compro-
meterse.

Eloxio da vergoña: Un cando
está de viaxe podería permitirse o
luxo de deslocalizarse para non
ser atopado. Trátase de despistar
á culpabilidade, de escorrer o
vulto. Pero por moi lonxe que
vaia no espazo, o tempo, o seu
propio tempo, o tempo galego
–neste caso– acaba por atrapalo.

A heteronomía non é moral, a
loita pola soberanía é o único xei-
to de realización moral. Entre o
individuo e a humanidade hai que
establecer algún tipo de compro-
miso. O compromiso verbal é o
que fai que naza a moralidade.
Cando un dá a súa palabra entón
xa podemos dicir que é posíbel
falar de deber. Cando se lle pon
nome ao tempo entón xa un pode

Falando nas
ondas para
o programa
Recordando

a Galiza o
25 de xullo

de 1946.

A identidade é
coma o lume, e

coa súa luz
permite

recoñecerse as
caras (“Galiza”)

nesta interminábel
noite dun

ilimitado cosmos,
no que un

individuo, hai 60
anos, publicou un
libro, ao que se lle
dou por chamar

“Sempre en
Galiza”.
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O título Sempre en Galiza
XOÁN CARLOS GARRIDO COUCEIRO



“Lémbrome dalgúns galegos
que viven para o seu bandullo,
porque son ben asisados e non
sofren as inquedanzas dos de-
mais. Parece que teñen o pesi-
mismo dos vellos e aínda non se
aventuraron en ningunha empre-
sa. Parece que teñen o escepti-
cismo dos que están de volta e
aínda non se arriscaron a viaxar.
Parece que son donos da verda-
de e aínda non pasaron fames
nin sedes. Parece que trunfaron
nalgunha loita terríbel, decisiva,
e non fixeron máis que fuxir
diante dos perigos. Parece que
merecen o que gañan e non sa-
ben decatarse da sorte que os
empurrou. Parece que están ca-
pacitados para  regalaren conse-
llos e coas súas sentenzas egoís-
tas acabaríase o mundo. Son co-
menenciudos, traballan con pro-
veito e non conciben máis ideal
que o de vivir con desafogo e
sen dores no estómago.

Estes son os que me dicían:
–¿Por que te meteches en po-

lítica? A política é unha cochina-
da e ti mellor estarías na túa ca-
sa, facendo arte.

Son galegos e non conciben

que Galiza poida salvarse cunha
política honrada. Son galegos e
non saben que Galiza necesita
unha política súa, para conquerir
o desenrolo normal da súa eco-
nomía. Son galegos e non se de-
catan da necesidade dunha polí-
tica que garanta a vida da nosa
cultura. Son galegos e non saben
que temos un destino histórico
que comprir, na Hespaña e no
mundo.

Estes son os que din:
–Eu non sinto a necesidade de

falar galego (porque esa necesida-
de non se sente no bandullo)

–Eu atópome ben onde poida
vivir con desafogo (porque levan
a patria na sola dos zapatos)

–Eu non creo en ninguén
(porque tampouco creen en sí
mesmos)

–Eu renego da política (por-
que saben que a política dá dis-
gustos)

–Eu ríome dos políticos (por-
que cicais non toparon ocasión
de lamberlle os pés)

–Eu non pertenzo a ningún
partido (porque non queren com-
prometer a súa tranquilidade)

Así son moitos galegos se-

rios e sesudos na aparencia, que
visten ben e saben impor respeto
aos seus consocios de Casino.

Calquera día un destes gale-
gos, que non quer meterse en po-
lítica, pasa, de súpeto, a ser di-
rectivo dunha entidade que de-
fende intereses, e védelo sentado
nun banquete, a carón de calque-
ra político inmundo”.♦

Nº 1.138
Do 22 ao 28
de xullo de
2004
Ano XXVII

60 anos de S. en G.

Alfa e omega 
O Sempre en Galiza é un traballo que ocupa ao autor durante unha du-
cia de anos. Estes dous textos ofrecen o nacemento e o final deste en-
saio que progresa. O primeiro escrito en 1935 en Badaxoz, o segun-
do en agosto de 1947, a bordo do paquebote Campana, pecha o libro.

‘Despois de mostrar
a voación
unionista de Gali-

za e ver cómo se lle
regateou en vida da
República un dereito de au-
tonomía precaria, xa conce-
dido a Cataluña, aínda foi
preciso que no desterro
–onde todos os dereitos son
simbólicos– seguise en todo
apoxeo a incomprensión
dos repúblicos hispanos,
que se negaron a
equipararnos a cataláns e
vascos, sabendo que realiza-
mos idénticos deberes cons-
titucionais. Si; custa moito
creer que os males políticos
de Hespaña teñan remedio.
Pero nós somos galegos;
xente prudente e de bó sen-
tido, liberal e pacifista,
entusiasta até o lirismo, se-
gura de que “a luz virá pa-
ra a cacuda Iberia dos fillos
de Breogán”. Non temos
ningunha fé nos hespañoes;
pero témola en nós mesmos
e nas ideias que
profesamos. Estas ideias po-
den concretarse nos catro
principios seguintes:

a) Autonomía integral de
Galiza para federarse cos
demais pobos de Hespaña.

b) República Federal
Hespañola para confederar-
se con Portugal.

c) Confederación
Ibérica para ingresar na
Unión Europea.

d) Estados Unidos de
Europa para constituír a
Unión Mundial”.♦♦



á conquista do primeiro ámbito
de autogoberno en Galicia e pa-
ra sintetizar unha definición ob-
xetivable e radicalmente emble-
mática da nación galega.

O que si pode resultar máis
sorprendente é matinar no feito
de que cando Castelao trascen-
de, cando “ensaia”, é xustamen-
te cando as cousas van mal.
Mesmo, rematadamente mal. O
Adro que abre o libro nace en
1935, en pleno Bienio Negro,
con Castelao desterrado en Ba-
daxoz, co nacionalismo a medio
camiño da ilegalización e coa
República ameazada pola derei-
ta fascistizada. Nese contexto de
medo e desmemoria, Castelao
alza a voz para reivindicar a
identidade nacional galega fron-
te á españolización abafante.

Fronte á reacción conservadora,
fronte ao centralismo feroz e
fronte aos discursos globalistas,
Castelao non ten máis que unha
receita: máis nacionalismo,

“Sendo galego non debo ser
máis que galeguista” (p. 16).

E, con todo, o certo é que ne-
se discurso non podemos ollar
unha eiva resistencialista porque
se algo perfilou a etapa radical-
cedista foi xustamente o estreita-
mento na colaboración do Parti-
do Galeguista con outras forzas
políticas non nacionalistas, pro-
gresistas e republicanas. 

A ruptura que supuxeron tan-
to o golpe militar como a poste-
rior guerra de 1936 transforma-
ron, obviamente, esta realidade.
E malia todo, Castelao mantén
intacto o devezo polo espíritu da

reflexión –tamén da acción– para
os tempos máis crús.  Afíncate no
propio cando as cousas van mal,
parece dicir o rianxeiro. Asenta a
acción en principios sólidos e
non fiques ao pairo das renun-
cias. Castelao chamará a recons-
truír a Nación na súa xeira arxen-
tina porque alí converxen o corpo
e máis a cabeza da Galicia extra-
territorial. Porque entende que,
xustamente nos tempos duros, en
1937, en 1940 ou en 1947, ou na-
queles que xa non vivíu, non po-
de haber compromiso máis esti-
mulante e necesario, para un na-
cionalista, que seguir a construír
a Nación.♦

BIEITO ALONSO é historiador. Entre
as súas obras publicou O exilio de
Castelao (Edicións A Nosa Terra)

Van alá sesenta anos desque saí-
ra do prelo a primeira edición do
Sempre en Galiza. Dende aquela,
tanto a obra como o seu autor te-
ñen soportado unha abondosa
carga analítica que eviscerou
mesmo as entranas máis agocha-
das de calquera dos dous. Obra e
autor, pois, camiñan de ganchete
polo delgado fío que separa ao
mito do tópico case coa mesma
dignidade imperturbábel coa que
a Nación perpetra o seu –particu-
lar– Nunca Máis identitario. 

Da dignidade sempre gostou
Afonso Castelao. Malia que  só
lle valera para que lle apuxeran
aquelo de inútil para a política,
ou quizais fora mellor dicir aque-
lo de: inútil para praticar unha
política útil. E todo para acabar
ficando coa súa dignidade en en-
tredito. Moitos dos que o trata-
ron antes e/ou despois da Grande
Desfeita sempre tiveron algo que
botarlle na cara. Eis porque o
discurso da dignidade gaña tan
poucos adeptos nesta nosa socie-
dade bipartidaria. Rende nada e
custa todo.

Pero aínda en tempos do de-
sespero (nacional galego) non
era mala cousa aconsellarse co
Digno e coa súa obra. Ao xeito
dos enxiemplos nos que se estru-
turan algunhas das obras cimei-
ras da literatura medieval, o Sem-
pre en Galiza está organizado
como un compendio de distintos
libros, tecidos con fíos de dife-
rente lonxitude e grosura. Porén,
existe una evidente unidade –na-
da casual, na miña opinión–  que
lle dá corpo a este conxunto he-
teroxéneo. Non falo nin do dis-
curso nin da temática. Falo dos
“momentos” nos que foron escri-
tos os libros.

Non é novidade dicir que o
Sempre en Galiza é unha obra do
exilio. De feito, todas e cada un-
ha das súas catro partes foron
concibidas e redactadas lonxe de
Galicia. De Badaxoz a Bos Ai-
res, pasando por Barcelona, No-
va York e París, Castelao atrave-
sa nunha ducia de anos o perco-
rrido imaxinario da Nación para
botar luz –historicista malgré
lui– sobre os alicerces fundado-
res da identidade, para desbrozar
os debates políticos que levaron

25 de xullo
de 1933,

pronunciando
un discurso

ante o
monumento
a Rosalía de

Castro na
Alameda de

Santiago.

Afíncate no propio
cando as cousas

van mal,
parece dicir
o rianxeiro.

Asenta a acción
en principios

sólidos e
non fiques
ao pairo

das renuncias.
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Un instrumento para construír a nación
BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ

25 DE XULLO. DÍA DA PATRIA
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Incríbel pero certo. O primeiro ministro
británico, Tony Blair, volveu ser excul-
pado de esaxerar a información sobre as
armas de destrución masiva que seica
posuía Sadam Hussein e que serviu de
pretexto para xustificar a participación
do seu país na guerra contra o Iraq. No
Reino Unido non se investiga coma no
Congreso dos Deputados español. As de
aquí son investiga-
cións abertamente
condicionadas polos
intereses de cada un-
ha das partes directa-
mente involucradas
no affaire de que se
trate (11-M, por
exemplo), contando a
maiores co inevitábel
eco, ás veces pre-in-
ductor en vez de pos-
informador, dos me-
dios de comunicación
que interfiren a cotío
no seu desenvolve-
mento. Que alguén honorábel e indepen-
dente, respectado e admirado, asuma a
dirección dunha investigación política,
caia quen caia, podía ser mellor solución.
Pero Lord Robin Butler, ao obviar as evi-
dencias de distorsión deliberada na acti-
tude de Blair neste asunto, sitúa no des-
crédito este outro mecanismo. A fin de
contas, o que todo o mundo sabe conver-
teuse, no informe de Butler, nun malaba-
rismo lingüístico, a medio camiño entre

o xogo de palabras e a matizada diferen-
ciación entre erros e mentiras, co agra-
vante de desmentir o que é vox populi,
que Blair e os seus achegados “orienta-
ron” a información dos servizos secretos
para que facilitase a comprensión social
da necesidade de ir á guerra.

Numerosos medios británicos fixé-
ronse eco da reacción de Blair, quen sa-

íu airoso, din, dunha
nova investigación
que o situaba contra
as cordas polo seu
papel a carón de
Bush. Os conserva-
dores de Michael
Howard e os liberais
de Charles Kennedy
consideran vaga a
exoneración de res-
ponsabilidade e
apuntan á credibili-
dade como o factor
clave da situación do
líder laborista que

pode verse sometido nas próximas se-
manas a novas probas, dificilmente su-
perábeis para os laboristas, se Blair se-
gue á fronte do partido, de cara aos co-
micios xerais previstos para mediados
do ano próximo. Se Bush perde en no-
vembro, sería a derradeira peza en caer
do trío dos Azores.

En calquera caso, non será este infor-
me exculpador quen derrube a Blair, se-
nón a conduta democrática dos cidadáns

do Reino Unido, democracia noutrora
exemplo en moitos aspectos, hoxe doída
do apego ao poder de políticos sen es-
crúpulos, indecentes e inmorais, aínda
que se digan laboristas e iniciadores da-
quela terceira vía que xa demostrou o seu
único sentido ao facilitar unha saída ho-
norábel para o ex ditador chileno Augus-
to Pinochet, coa complicidade, ao pare-
cer, do gran poder financeiro, este sen
cara visíbel, pero que tamén, ao cabo, se-
rá igualmente exculpado de colaboración
cos violadores dos dereitos humanos.

Os comicios locais do 10 de xuño de-
ron un serio aviso ao Partido Laborista;
outro tanto aconteceu o pasado xoves nas
parciais: os laboristas perderon a cir-
cunscrición de Leicester South, e a duras
penas puideron manter a de Birming-
ham. Os liberais, até agora a terceira for-
za no distrito de Leicester South (centro
de Inglaterra), se impuxeron cun especta-

cular aumento dos seus votos do 21%,
mentres que o Partido Laborista perdía a
súa maioría, que era de 13.000 votos.

O informe de Lord Butler é clara-
mente incompleto e insuficiente. Incom-
pleto porque, entre outros, non aborda de
maneira clara a distinta posición dos ser-
vizos de información, especialmente os
militares, que advertiron da escasa soli-
dez das aseveracións do MI6. Insuficien-
te, sobre todo, porque elude atribuír res-
ponsabilidades, máis alá da xenérica la-
mentación dos fallos dos servizos secre-
tos (coincidente neste aspecto co informe
do Senado norteamericano a propósito
do papel da CIA na crise). Confiemos en
que a cidadanía resista a manipulación e
poña o seu grao de sensatez, completa e
suficiente, para rematar coa vergonzante
impunidade do premier británico.♦

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

Exculpado
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Non será este informe
exculpador quen derrube
a Blair, senón a conduta

democrática dos cidadáns
do Reino Unido, noutrora

exemplo en moitos
aspecto”

Tony Blair.



Que pasou?
A primeira vez, contra o Osa-

suna, puxera explícitamente
“ENCE fóra da Ría”, e a pancar-
ta foi retirada polas forzas de se-
guridade. Dixéronme que era pa-
ra evitar enfrontamentos, por ser
ENCE o patrocinador. No se-
guinte partido puxemos a nosa
habitual bandeira galega e a de
Nunca Máis, ademais dun cartaz
que poñía “Peche da factoría”,
facendo referencia a unha empre-
sa condenada por delicto ecolóxi-
co continuado, e que segue con-
taminando. Moitos “granates”
non estamos de acordo con que
unha fábrica que delinquiu poida
poñer o seu nome nunha camise-
ta senlleira do fútbol galego. Lo-
go empezamos a ter problemas
con membros da xunta directiva,
sobre todo con dous empregados:
houbo enfrontamento verbal, e
un retirou a bandeira galega e o
cartaz contra ENCE. 

O patrocinador está por ri-
ba dos socios para o club?

Os cartos son os que mandan:
eles pagan a súa publicidade, pe-
ro non pagan polo meu silencio
nin o da sociedade, que rexeita
que ENCE siga aí. Tamén en cer-
to equipo do Salnés un individuo
relacionado co narcotráfico era o
mecenas, e dá vergoña pensar de
onde saen eses cartos. Non que-
remos que pase o mesmo co Pon-
tevedra: que ENCE poña diñeiro

non vai mitigar o feito de que é
delincuente ecolóxico. Quérense
lavar  a cara a costa do noso club.

Que aconteceu despois?
O Pontevedra ascendeu, e foi

unha ledicia para toda Ponteve-
dra que este equipo recupere o
seu posto en 2ª división. Algún
día volverá estar en 1ª. É un so-
ño, coma que ENCE marche de
aquí. En fin: recibín unha carta
do Pontevedra C.F. dicindo que
por insultar a membros da direc-
tiva ábrenme un expediente dis-
ciplinario, que vai estar incoado
por unha comisión unipersoal.
Unha chafallada. 

Que alegacións presentou?
Fixen fincapé niso de que un-

ha comisión non pode ser uniper-
soal, que nós amosamos civismo,
non houbo ningún altercado pú-
blico, e os insultados fumos nós.
Non queremos ofender a nin-
guén, eu respecto a todo o mun-
do, pero retirar unha bandeira ga-
lega é un insulto contra todos.
Non quero pensar no que pasaría
se, por exemplo, no campo do
Osasuna retiran unha ikurriña.

Como reaccionou a Aso-
ciación Pola Defensa da Ría?

A APDR vai seguir loitando
para que se saque iso de aí canto
antes. Agora estamos co tema da
illa de Tambo: o Concello de Poio
propón integrala no parque natu-
ral das illas atlánticas, e non pode
ser que a menos dunha milla haxa

unha empresa contaminante. O
expediente está aí, agardamos a
resposta. Espero que se sobresea. 

A lei do Deporte de 1990
prohíbe a exhibición de pan-
cartas ou lendas que inciten á
violencia. Puideron alegar que
as pancartas tiñan este tipo de
contido?

Esa lei non permite simbolo-
xía fascista nin bandeiras pre-
constitucionais, e hainas. A nosa
simboloxía é pacífica: nós non

incitamos á violencia en ningún
momento. Os que se comporta-
ron violentamente foron eles, ao
restrinxir o noso dereito á liber-
dade de expresión. Parece menti-
ra que nos poidan privar dela no
2004. Non se pode aturar. 

“A Pasarón vaise presenzar
un espectáculo deportivo, non a
facer política” foi a opinión do
tesoureiro do club, Manuel Bra-
ñas. Que ten que respostarlle?

O que fixo política foi o pre-

sidente o día que convocou unha
manifestación contra o Concello
por non facer un campo novo,
mentres que a Deputación, gasta-
ba en publicidade institucional.
Cando o ascenso, alporizou á
xente mesmo contra o alcalde. E
que ENCE vaia na camiseta do
equipo non deixa de ser política.
É unha empresa que está apoiada
pola dereita: o PP e mesmo
CCOO, que parece mentira. Le-
var unha bandeira galega e un
cartel contra ENCE non é facer
política, é parte da festa, para
amosar a nosa ledicia nun día de
partido.

Como reacciona a afección
do Pontevedra perante o pa-
trocinio de ENCE?

A asociación rexéitao. A
maior parte da xente da bisbarra
de Pontevedra recoñece que iso é
unha aberración. Non pode reca-
er sobre a nosa ría un problema
que vén de atrás e que non ten
posibilidades de futuro, porque
mesmo as leis de costas non per-
miten un complexo desas carac-
terísticas onde está.

Ninguén máis tivo iniciati-
vas coma a súa?

Até agora só saiamos por In-
ternet, ou falabamos con xente do
club. Sei dalgúns socios que se
deron de baixa, pero eu non vou
renunciar a vir ver o meu equipo.

Quitáronlle no campo a súa
bandeira de Galiza. Devolvé-
ronlla, polo menos?

Non, por certo, non ma de-
volveron. Era miña, merqueina
eu, e levárona xunto con 20 car-
taces. Séguena tendo, e quen sa-
be que fixeron con ela. 

Que vai facer agora?
Eu agardo que todo se solucio-

ne, que cheguemos a un entende-
mento, e que isto non se esqueza.
Agora ben, se seguen coa teima de
botarme fóra, acodirei a outras ins-
tancias, até onde haxa que chegar.
Non van pasar por riba de min.♦
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Santiago Balea
‘O Pontevedra C.F. non pode sancionarme por estar contra a Celulosa’

LARA R. LORENZO
Santiago Balea, socio do Pontevedra C.F., foi sancionado polo club
cunha apertura de expediente. O motivo, exhibir pancartas en con-
tra de ENCE, a fábrica de pasta de papel patrocinadora do equi-
po, no estadio de Pasarón, cando disputaba o ascenso a 2ª división
co Racing de Ferrol. Tamén o acusan de insultar a dous empre-
gados do club que foron retirar os cartaces, aínda que el o nega.

PACO VILABARROS



Ana Frank en galego
A editorial Kalandraka vén de publicar en
galego O diario de Ana Frank, un libro
que se converteu no testemuño da memo-
ria colectiva durante o holocausto. A tra-
dución foi realizada por Tomás Ruibal,
quen se baseou na segunda versión que a
rapaza escribiu cando tiña uns quince
anos. Despois de ser traducido a preto de
sesenta linguas e con máis de vinte mi-
llóns de exemplares impresos, esta é a pri-
meira ocasión na que as palabras de Ana
Frank se pasan ao galego, exactamente
no 75 aniversario do seu nacemento.♦

Filipa Pais premio
José Afonso
O xurado do premio musical José Afon-
so, un dos máis destacados do país ve-
ciño, seleccionou como gañadora a can-
tante Filipa Pais polo traballo A porta
do mundo. O premio que a Cámara Mu-
nicipal da Amadora concibiu como un-
ha homenaxe ao autor da Grândola Vila
Morena, recaeu en edicións pasadas en
músicos como Fausto, Júlio Pereira ou
Dulce Pontes. O vindeiro mes de setem-
bro, no seo do XVII Festival de música
Popular Portuguesa farase entrega do
galardón. A cantante ten previsto actuar
no Nadal no bar Liceum do Porriño.♦

A danza
perde a Gades
O pasado martes falecía, vítima dun
cancro, o bailaor e coreógrafo Antonio
Gades. Con 67 anos, o alacantino, co-
munista e fillo de republicano, era unha
das máximas figuras do flamenco do sé-
culo XX, pasando de ser primeiro baila-
rín da Scala de Milán até fundador do
Ballet Nacional de España. Co seu taco-
neo contribuíu a dignificar o baile fla-
menco por todo o mundo, en espectácu-
los como Bodas de sangre, Carmen,
Fuego ou Fuenteovejuna. O pasado 6 de
xuño viaxou a Cuba, onde foi condecora-
do por Fidel Castro coa orde José Martí.♦

etanzos convértese nes-
tes días nunha imensa
sala de exposicións. Bal-
conadas 2004, leva as

rúas máis de douscentos lenzos
até fins de agosto, nesta bienal
que xa chega á súa oitava edi-
ción. En Cangas tamén van polas
oito edicións do Salon de Comic,

que terá entre os seus convida-
dos a Kano, Albert Monteys,
Víctor Rivas ou Alberto Taraci-
do, director artístico de “O Bos-
que Animado. E nos días pre-
vios ao 25 de xullo a programa-
ción do Festigal consolídase
ano tras ano en Compostela co-
mo espacio de cultura e lecer.♦
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Trinta mil persoas cada día
durante as tres tardes-noites
dos concertos do novo milenio
do Monte do Gozo en Com-
postela. Moita gana de festa e
moito rockeiro telludo, con
máis vontade de subliñar o seu
ego que de gañar o público.

Nin Lou Reed nin Bob Dylan
conquistaron o público no
Monte do Gozo. Os dous
monstros da música estadou-
nidense estiveron por debaixo
das expectativas dos seus fans.
O neoyorkino preferiu conten-
tar os seus máis radicalizados
acólitos que deleitar cos seus
grandes éxitos. A meirande
parte da xente –que xa com-
prara a entrada denantes de se
saber da doenza de David Bo-
wie– quedou decepcionada,
allea á suposta puxa de egos
entre Reed e The Cure.

A banda de Robert Smith

foi o mellor do festival. Sabía
ao que viña e non defraudou.
Co sorriso na boca e os beizos
pintados de tinta de choco, os
sinistros explicaron canción a
canción a súa famosa evolu-
ción desde as tebras embaixo
da arañeira até a felicidade de

Friday, I’m falling in love, can-
do a banda atopou namorada.

O problema de Bob Dylan
foi, máis ben, coa televisión e
os fotógrafos. A estrela exerceu
de tal e non quixo que se perpe-
tuasen imaxes súas máis alá
das cámaras dixitais. Non en

van, para ilustrar a súa actua-
ción, a TVG tivo que poñer
cortes do presidente da Xunta,
Manuel Fraga, que paseou un
bocado xunto co conselleiro de
Cultura, Xesús Pérez Varela,
polo auditorio.

O único que mostrou a súa

tella, pero doutro xeito, foi Iggy
Pop. Cun corpo degradado polo
tempo e as habituais teimas
contra os baffles, os cámaras e
o público, o cantante pulou,
cantou, deixou que soase a gui-
tarra con forza e cofeou a gue-
della coa ollada perdida.♦
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Os vellos rockeiros non entusiasman
Trinta mil persoas asistiron a cada un dos concertos do Novo Milenio

No ano 2001 o CGAC acolleu
unha mostra antolóxica que
recollía unha escolma de toda
a súa obra. Agora exhibe na
fundación Laxeiro as crea-
cións concibidas dende aquela
data. Que novidades aporta?

Nestas últimas creacións
houbo un cambio, que responde
á síntese de moitas experiencias e
de todos os meus estilos anterio-
res. Traballo moito cos grises, co
branco e negro, quizais esa sexa
a mudanza máis importante.

Continúa situado a medio
camiño entre a figuración e a
abstracción?

Continúo. Son un pintor
decididamente figurativo, pero
aproveito moitos aspectos do
sentido abstracto da pintura,
non da abstracción como mo-
vemento senón como técnica.

É este un momento de
madurez?

Con setenta e un anos aca-
bados de cumprir coido que si.

Pintou en Madrid e en
Nova York. Onde se desen-
volve artisticamente?

Agora estou radicado en
Madrid, alí teño o meu estudo,
pero tamén en Ibiza, un lugar
onde paso parte do ano. 

Nunca barallou a posibili-
dade de volver a Galiza?

Son galego fillo de galegos e
crieime na Arxentina, pero nun-

ca pensei volver a Galiza porque
me sinto moi atraído polo con-
trario, polo Mediterráneo. Son
deses que veñen do norte e que-
ren estar no sur. O Mediterráneo
fascíname porque é un mundo
moi claro, transparente e alegre
e ao mesmo tempo antigo.

Pero podería dicirse que a
súa obra ten pegada galega.

Nunca o pretendín, pero
moita xente, incluso non sendo
galega, ve que nos meus cadros
xurde ese lado galego. Non sei
exactamente en que se basean
pero nótano. Quizais podería
ser ese gusto polos grises e esa
atmosfera melancólica que se
respira neles. 

Considera unha materia
pendente unha fundación
que recolla a súa obra?

Non, xa me esquecín diso.
Hai oito anos falouse dunha fun-
dación coa miña obra en Com-
postela pero non callou. Naquel
momento o que era alcalde da ci-
dade tentou convencerme de cre-
ala pero abandonou. Non quixen
darlle protagonismo político aos
precursores da idea e deixaron
morrer o proxecto. Fixen a fun-
dación pola miña conta e aínda
continúa, aínda que non está ope-
rativa ao cen por cen. Inaugurou-
se en Galiza pero logo tiven que
trasladala a Madrid por falta de
apoios. Desgraciadamente a idea

saíu de aquí pero non quedou,
quizais demasiada política. Can-
do se mesturan os dous aspectos
faiselle moito dano a cultura. 

Segue a pensar que non
pertence a ningunha xera-
ción pictórica?

Os críticos sempre dixeron
iso, e en efecto non pertenzo a
ningún movemento. Eu e a mi-
ña obra estamos nunha posi-
ción aillada e individualista. In-
terésanme todos os movemen-
tos artísticos, pero sobre todo a
arte antiga. Vin poucas cousas
da arte moderna que non esti-
veran xa ditas na arte antiga. 

Empeñase en utilizar os
pinceis e os lenzos en tempos
que semellan darlle as costas.

As novas tecnoloxías paré-
cenme moi interesantes pero
pola miña idade estou no mun-
do do pincel e do cadro. Adi-
queime toda  a vida a pintura,
pero iso non quere dicir que
non ouza nin vexa. Comezo a
realizar proxectos coas novas
ferramentas e con internet e ca-
da vez síntome máis cómodo.
Agora veño de rematar unha
longametraxe rodada en for-
mato dixital que aínda está sen
estrear. Titúlase Schouvert. 

Cando se presenta?
Non hai unha data fixada.

Mandeina a unha produtora
francesa, porque as distribuido-

ras de aquí non arriscan, e esta é
unha película difícil, moi dura.
Nela non emprego a sintaxe clá-
sica da cinematografía, senón
que prefiro unha propia, na que
se deixen claros algúns aspectos
suxerindo outros. Algo seme-
llante ao que fago coa pintura. 

E o seu contacto co cinema?
Sempre me atrae, a pesar de

que esta sexa a primeira pelícu-
la que escribo, dirixo e produ-
zo. Con catorce anos fixen o
meu primeiro guión e cando

aínda levaba pantalón curto ía
aos cineclubs e interviña nos
coloquios. Son un tolo do cine
pero ao final a pintura levoume.

Que representan os ca-
dros e debuxos dista mostra?

Tematicamente engloban
paisaxes e figuras. Gústame
pintar por separado o home e o
contorno que o rodea. Así plas-
mei Nova York, sen xente. Vi-
vimos un momento de divor-
cio, desgraciadamente, entre o
home e a natureza.♦

Alén dos nostálxicos do clasicismo de Dy-
lan, Reed ou The Cure, o Gozo encheuse
da xeración Pull & Bear a partir do xoves
á fresca. Mentres The Darkness se puña
en ridículo cos seus uniformes de super-
heroe glam e unha voz de falsete que non
se escoitaba en Galiza desde hai dúas dé-
cadas, o persoal ía tomando posicións, si-
tuando as cantinas e os váteres e prepa-
rando as pedras de costo.

Aínda non comezara Iggy Pop cando xa
moitos choraban de dó polo prezo do medio
litro de cervexa (7,50 euros) e xuraban pola

Dyc que ao día seguinte habían facer bote-
llón, e se laiaban da escaseza de servizos hi-
xiénicos, especialmente para as mulleres.
No ambiente cheiraba o cánnabis e a xente
sorría pola mellora do son a respecto do
concerto dos Red Hot Chili Peppers.

Coa chegada da noite, o Monte do Go-
zo encheuse da luz elegante de Massive
Attack, que deu un concerto íntimo e com-
prometido coas vítimas da guerra do Irak,
cunha escenografía moi profesional e
chea de matices. Nas bancadas sombrizas
refulxían de cando en vez as cámaras di-

xitais, cada vez co foco menos definido.
E a apoteose chegou cos The Chemical

Brothers. Ambiente techno-disco de funcio-
narios da mesa de mesturas, incapaces dun
“hi” que rachase o encadeamento dos gran-
des éxitos da máis grande cocteleira de rit-
mos da música contemporánea. Nas banca-
das houbo algo de fastío e comezou o éxo-
do, entre pernas cansas que descansaban na
herba, parellas que se beixaban, místicos de
quinto porro e un par de arroutados que bai-
laban o “chunda-chunda” coma os vellos na
aldea, meixela contra meixela.♦

Cánnabis, cervexa e cámaras dixitais
C. LORENZO

Jorge Castillo
‘Pouco hai na arte moderna

que non estivera xa na antiga’
MAR BARROS

Artista polifacético, o pontevedrés Jorge Castillo, vén de inaugurar na Casa das Artes en Vigo a
mostra Obra Recente, que recolle os traballos realizados nos últimos anos. Síntese estilística e
aproximación ás novas tecnoloxías quizais sexan algunhas das claves que definan o momento de
madurez artística dun dos creadores galego máis recoñecidos máis alá das nosas fronteiras.

PACO VILABARROS
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A tradicional homenaxe que
anualmente organiza a Aso-
ciación de Escritores agasallou
nesta ocasión ao poeta Salva-
dor García-Bodaño. O acto
coincidía coa presentación da
antoloxía de poemas Cantos de
ausencia (Elexías 1959-2002).

Na mañá do sábado dezasete de
xullo, cando cumpría 69 anos,
no barrio vigués de Teis o autor
plantou unha árbore, inaugurou
un monolito que recolle os seus
versos e recibiu a letra E que
concede a Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega.

Emocionado, coa lembran-
za da súa nai, da súa infancia e
da súa traxectoria, o poeta reci-
biu unha homenaxe rodeado de
compañeiros e amigos. No
Centro Cívico de Teis, que leva
o seu nome, estaban o presi-
dente da Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega, Eulo-
xio Ruibal, o presidente da
Academia Galega, Xosé Ra-
món Barreiro, o presidente do
Consello da Cultura Galega,
Afonso Zulueta, o presidente
da Asociación de Editores, Mi-
guel Anxo Fernán-Vello, os po-
etas Xosé María Álvarez Các-
camo, Yolanda Castaño e Car-
los Negro, e escritores como
María Xosé Queizán, Bernardi-
no Graña, Xesús Alonso Mon-
tero, Luís Álavrez Pousa e Tu-
cho Calvo, entre outras perso-
nalidades da cultura do país.

Foi Xosé María Álvarez Các-

camo o encargado de glosar a fi-
gura de Salvador García-Boda-
ño. No seu parlamento, destacou
a “transparente traxectoria huma-
na e literaria” do autor e o seu
compromiso político e cultural.

Pola súa banda, García-Bo-
daño na súa intervención dedi-
coulle a homenaxe á súa nai e
lembrou o papel do idioma na
identidade nacional, o que obri-
ga aos galegos a sentírense or-

gullosos “como un pobo rele-
vante”. Así, citou a Castelao ao
dicir que “non esquezamos que
se aínda somos galegos é por
obra e graza do idioma e tal vez
por iso o combateron tanto”.

Cantos de ausencia

A homenaxe a García-Bodaño
vén acompañada da publicación
dunha antoloxía da súa obra que

editan conxuntamente A Nosa
Terra e a Asociación de Escrito-
res en Lingua Galega. Cantos de
ausencia (Elexías 1959-2002)
permite comprobar a evolución
formal da súa obra, desde a poe-
sía libre dos anos sesenta á ac-
tual poesía sintética. Como sina-
lou o seu autor, é unha das pou-
cas antoloxías de elexías que se
dedican a persoas e non a luga-
res da natureza. Entre estas per-
soas figuran Celso Emilio Fe-
rreiro ou Uxío Novoneyra, pero
tamén figuras alleas á literatura
galega aínda que próximas á ex-
periencia vital do autor, como o
Che Guevara ou Pablo Neruda.

Englobado dentro da Xera-
ción de 1950 e máis concreta-
mente da Promoción das Festas
Minervais, Salvador García-
Bodaño naceu o 17 de xullo de
1935 en Vigo, pero trasladouse
de contado a Compostela, onde
se formou.

Fundador da Agrupación
Cultural O Galo, da Asociación
de Escritores en Lingua Galega
ou da sección galega do Pen
Club, o poeta conta cunha am-
pla traxectoria no activismo
cultural e foi premiado en dis-
tintas ocasións. Entre os galar-
dóns recibidos destacan o 1º
premio e Flor Natural en Poe-
sía Galega nas Festas Miner-
vais en 1959, o Premio de la
Crítica en Poesía Galega en
1978, o Premio Xunta de Gali-
za á Creación Cultural en 1988
e Premio de la Crítica en Na-
rrativa en Galego en 1993.♦

Letra E, monolito e álamo
para García-Bodaño
O poeta homenaxeado pola Asociación de Escritores

Bodaño
en Teis 
RAMIRO FONTE

Como todos os días, ao
pouco de levantarme,
fixen reconto dos

cargueiros que esta mañá
amarraban no peirao de
Guixar, e logo púxenme a
contemplar o populoso barrio
de Teis, unha das cidades da
cidade en que eu vivo. Mil
metros haberá en liña recta.
Sempre me gustaron as paisa-
xes que mesturan urbe e
porto, zonas industriais con
barriadas vidas, gradas de es-
taleiros con outeiros verdes.
Esta, sen dúbida, resúmeas a
todas. Ao barrio de Teis debe-
ría dirixirme este sábado. De-
zasete de xullo. Como quen
vai a unha festa.

Resulta case unha ironía
poética o feito de que
Salvador García-Bodaño, o
autor que máis versos lle ten
dedicado á cidade de Santiago,
nacese xustamente aquí, en
Teis, unha das zonas cidadás
máis peculiares de Galicia.
Claro é que naqueles tempos,
Teis tería pouco que ver co ba-
rrio traballador de hoxe. Alí
onde Vigo comeza a gavear
cara á Guía, existe un deses
moitos espazos misteriosos,
milagreiros lugares amenos
que, se a un non llos sinala
ninguén, pode vivir perto
deles toda unha vida sen coñe-
celelos. A un destes achegouse
ese sábado unha cumprida em-
baixada das letras galegas para
facerlle unha homenaxe a Sal-
vador García-Bodaño. A
Asociación de Escritores
escollera ó noso poeta como
protagonista do “Escritor na
súa Terra”, e facíalle entrega
da letra E. A partir de agora, o
edificio do Centro Cívico de
Teis leva o nome do poeta, e
un álamo e uns versos escritos
na pedra converten ese espazo
nun lugar que ben merece un-
ha camiñada dun preguiceiro
flâneur coma min. Houbo dis-
cursos, claves líricas, poemas
inéditos e houbo, por riba de
calquera outra consideración,
camaradaría poética. 

Gocei ese día sendo un
dos que acompañaron a Salva-
dor García-Bodaño. Malia a
diferenza de idade, sígome
considerando un compañeiro
de viaxe del e doutros
membros da súa xeración. Bo-
daño segue representando pa-
ra min un deses poetas
maiores cos que non é necesa-
rio nin conveniente exercer
ningún tipo de ruptura. Pero
tamén exemplifica un dos
meus referentes políticos, des-
de os tempos do PSG. Os que
hoxendía queiran coñecer as
verdadeiras raíces da socialde-
mocracia galeguista que lle
pregunten a el e a unha ducia
máis. Persoalmente, débolle
moitas cousas a Salvador Gar-
cía-Bodaño. Estiven con el no
Tempo de Compostela. Espero
seguir estando no Tempo de
Teis. Ese barrio que
contemplo todos os días. Des-
de o cuartel de inverno da mi-
ña casa.♦

García-Bodaño plantou unha árbore no Centro Cívico de Teis, en Vigo. PACO VILABARROS



FRANCK MEYER
Todo o que se fai en Portugal
nace en Lisboa ou no Porto.
Todo? Non. Hai un lugar,
tras os montes, onde un gru-
po de valentes entusiastas re-
siste á presión dos centros.
Chámase Vilarelho e alí cré-
ase e edítase unha das revis-
tas culturais máis intere-
santes do país veciño: a Peri-
férica. O segundo aniversa-
rio desta aventura dános pé a
presentala por fin en Galiza.

Periférica é unha publicación
irreverente, con pulo e ironía, que
se puxo a bulir no mundo cultu-
ral portugués hai agora pouco
máis de dous anos. O coidado de-
seño da revista é un luxo que co-
rresponde graficamente a unha
idea arriscada: facer cultura des-

de a periferia cun pensamento e
unha ollada cosmopolitas autén-
ticos, isto é, o que non precisa
adular as metrópoles, nin acepta
limitacións na presentación de te-
mas nacionais e internacionais.
Non depender dos círculos do
Porto e de Lisboa permite inde-
pendencia e unha perspectiva di-
ferente. Os membros da redac-

ción acometen o seu labor desde
Vilarelho, en Vila Pouca de
Aguiar (Trás-os-Montes). O seu
enfoque é artístico-creativo nun
sentido xeral. Á parte de literatu-
ra e crítica literaria, recolle expre-
sións doutros ámbitos, como a
fotografía e a banda deseñada.

Esta revista que quere “culti-
var a qualidade e a descoberta [...]

sem preconceitos, nem acanha-
mentos”, ten unha edición en pa-
pel e outra, máis sumaria, en in-
ternet: www.periferica.org. Desde
o número oito (inverno 2004)
aparece na portada, á beira do pre-
zo en Portugal (3 euros): “Galiza:
4 euros”. O detalle semella toda
unha declaración de intencións e,
de feito, xa houbo tres aparicións
galegas: Relatos de Beatriz Da-
costa (“Morrer de desejo”, Nº. 6,
52-53), unha entrevista con quen
subscribe este texto (“Francka.
Um país só é pouco”, Nº. 7, 38-
43) e varios textos de Suso de To-
ro (“Meia dúzia de vidas”, Nº. 8,
48-53). Asemade, a revista conse-
guiu ampliar a súa presenza tamén
polo sur de Portugal. Mesmo fixo
presentacións na capital lusa en
lugares cargados de simbolismo
histórico-literario.♦
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Homenaxe
aos exiliados
Ediciós do Castro publica O
exilio galego: un mapa de
cicatrices, de Xosé Luís Axei-
tos, dentro da súa serie de Do-
cumentos. O
académico pes-
cuda na memo-
ria dos que su-
friron o exilio
tras a guerra. A
través de Lois
Tobío, Carmen
Antón, Castelao,
Luís Seoane,
Carlos Maside ou
Lourenzo Varela,
entre outros, explícasenos a
traxedia do desterro.♦

A razón
na escritura
Racionalismo político e litera-
rio. Conciliar as ciencias e as
humanidades, de María Xosé
Queizán, é un ensaio ao redor
da necesidade
de impoñer a ra-
zón na creación
literaria, entre
outros aspectos.
A escritora
viguesa explica
as liñas da súa
propia literatura e
dá conta das súas
ideas ao redor do
feminismo, o
compromiso literario e o ensi-
no. Edita Xerais.♦

O futuro
do mundo
Carlos Taibo continúa a súa
serie de libros ao redor da
situación política do mundo
actual. ¿Hacia dónde nos lle-
va Estados Unidos? Arrebato
imperial y
rapiña global
en la política
exterior nortea-
mericana é un
volume no que
se explica o xiro
da política inter-
nacional de
George Bush e o
novo escenario
de Oriente Medio
após a queda de
Sadam Husein. Publica
Ediciones B.♦

Política británica
A decepción do novo
traballismo e a terceira vía
como novo referente para a
esquerda europea. Ese é o
punto de partida de Un digno
herdeiro. Blair
e o thatcheris-
mo, do británi-
co Keith
Dixon. Unha
análise sobre a
personalidade
do primeiro mi-
nistro igualmen-
te capaz de
encantar as
clases medias
que de lles servir de escudeiro
aos EE UU. Edita
Laiovento.♦

Periférica, unha revista portuguesa
independente preocupada pola Galiza
Editada en Tras os Montes, celebra o segundo aniversario

FRANCK MEYER
Como naceu a revista Perifé-
rica? 

Estávamos cansados da au-
to-restrição duma publicação
com fronteiras geográficas. Por
outro lado, pensávamos que po-
deríamos trazer algo de novo ao
panorama editorial português.
Uma certa independência, um
ponto de vista algo invertido:
colocar o “centro” a olhar para a
periferia geográfica. Não perce-
bíamos por que toda a gente di-
zia ser impossível que uma re-
vista feita a partir dum ponto
qualquer exterior aos grandes
centros pudesse entrar no “de-
bate” nacional. Foi um pouco
para demonstrar que os obstácu-
los são mais ultrapassáveis do
que as pessoas normalmente
julgam. Nós sempre preferimos
dar mais importância às possibi-
lidades do que aos obstáculos.

A Periférica é uma revista
sobretudo literária. Sobretudo
—não exclusivamente. Também
dedica atenção a outras formas
de arte (fotografia, pintura, ilus-
tração, etc.). O que a distingue é
a forma irónica, bem-humorada
e cáustica como olha para as coi-
sas e a grande percentagem de
crítica. Vários tipos de crítica: li-
terária, social e política. A inde-
pendência da Periférica (porque
não pertence a nenhum grupo
económico, porque ninguém é
profissional do ramo) permite-
lhe exercer um tipo de crítica

que incomoda certos “valores”
instituídos. Isso tem custos: não
nos convidam muito para jan-
tar… Mas respira-se melhor e
quando se palpa a coluna verte-
bral ela está lá.

A revista pertence ao Grupo
Desportivo e Cultural de Vila-
relho (GDCV), colectividade
sediada numa pequena aldeia de
Trás-os-Montes. A nossa conta-
bilidade (à merceeiro) é muito
simples: a publicidade paga a
impressão, as vendas e as assi-
naturas pagam as despesas de
distribuição; uma vez ou outra
dá para pagar um jantar ao pes-
soal. Havendo uma necessidade
pontual, o GDCV adianta din-
heiro. Ninguém (incluindo to-
dos colaboradores) recebe nada
pelo que faz — o que nos poupa
um ror em salários e royalties.
Nestas condições, não damos
prejuízo ao GDCV.

Que significa para vós o
concepto “periferia”? 

Para nós não é tanto a “mar-
ginalidade” clássica, o “subver-
sivo”, o “underground”, o “re-
volucionário”. Chamamos peri-
férico àquilo que está à margem
da massificação, da estupidifi-
cação, àquilo que não se deixa
levar pela grande maré de imbe-
cilidade e mediocridade que
quer afogar o grosso da socieda-
de. É nesse sentido que quere-
mos ser periféricos. Depois há, é
claro, a perifericidade geográfi-
ca. Aqui usamos o conceito ape-
nas para o negar: na sociedade
actual, com as novas tecnologias
de comunicação, não faz sentido
usar a periferia como desculpa
ou circunstância a lamentar.

Como se acolleu a activi-
dade da Periférica en centros
como o Porto ou Lisboa?

O programa da revista (e o
conteúdo das edições) causou
grande impacto nessas cidades.
À surpresa inicial (que podia
descambar em mero paternalis-
mo) seguiu-se a verificação de
que não tinha cabimento argu-
mentar connosco com sobran-
ceria. Quem o fez, caiu no ridí-
culo. A Periférica é lida pelo
que diz e não pela sua prove-
niência. Chegaram colaborado-
res e delatores dessas cidades e
doutras. Abrimos o debate, co-
mo propusemos.

Que percepción ten da rela-
ción entre Portugal e Galiza?

Pouco mais são do que enun-
ciados de boas intenções, decla-
rações inconsequentes de amor
fraternal. Constata-se que é da
parte da Galiza que chega a maior
parte das propostas de intercâm-
bio, de colaboração. Muitas não
têm aqui o acolhimento que de-
viam. Há algum intercâmbio cul-
tural, sobretudo no Minho e, me-
nos, em Trás-os-Montes. Em Por-
tugal, as terras são muito fechadas
sobre si mesmas. Na Periférica já
demos alguns passos para contra-
riar essa tendência; de futuro es-
peramos dar ainda mais.

Como se pode conseguir a
revista na Galiza?

A Periférica está à venda em
Vigo (Livraria Andel) e em Ou-
rense (Livraria Torga); a distri-
buição fazemo-la nós mesmos,
como tudo o resto. Também se
pode assinar, coisa que já alguns
fazem, não só na Galiza como
noutras regiões de Espanha.♦
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‘A nosa independencia
fai que poucos nos conviden a xantar’



Título: A terra quere pobo.
Autor: Xosé Luís Barreiro Rivas.
Edita: Galaxia.

Nun momento no que semella ca-
da vez máis evidente a paradoxal
contradición dunha Galiza que se
move entre a autoconciencia e a
desestruturación política, A terra
quere pobo de Xose Luís Barreiro
Rivas –merecente do Premio Ra-
món Piñeiro de Ensaio 2003– re-
flexiona sobre a
identidade da
Galiza do sécu-
lo XXI nun dis-
curso que pre-
tende abrir no-
vos vieiros que
contribúan á
aceleración do
avance do país.
O título, toma-
do dun verso de
Celso Emilio
Ferreiro, indíca-
nos xa a duali-
dade sobre a
que vai disco-
rrer todo o libro:
hai terra, no
senso de que
hai identidade, pero fáltalle un po-
bo que lle dea expresión política.

Barreiro, protagonista sen-
lleiro dalgúns dos momentos
máis intensos do proceso de
construción da autonomía e re-
ferente obrigado na análise polí-
tica dos últimos tempos, parte da
premisa de que Galiza estragou
xa tres oportunidades históricas
de se integrar plenamente na
modernidade: o xurdimento do
nacionalismo, o proceso político
de 1931 que deu como resultado
a proclamación da II República,
e a transición democrática. No
confronto co recente fenómeno
da globalización ve o autor a
cuarta e quizais derradeira opor-

tunidade para completarmos o
proceso de modernización, aler-
tando ao tempo do perigo certo
que corren as identidades na-
cionais máis febles ante os im-
pulsos homoxeneizadores que
derivan deste fenómeno. 

A partir desta formulación,
Barreiro vai debullando, con
intelixencia e orixinalidade,
moitos dos problemas que atin-
guen o pasado, presente e futu-
ro da nosa realidade. Consta-
tando que o electorado galego
non só non rexeita senón que
mesmo esixe o discurso na-
cionalista –obrigando os parti-
dos estatais a adoptaren a sim-
boloxía propia do galeguismo

histórico– pregúntase cal é ra-
zón pola que responde con
máis fidelidade ás opcións que
buscan unha mediación co po-
der estatal –e que favorecen
mecanismos de dependencia de
tipo clientelar– que ás verda-
deiras propostas de acción en-
carreiradas a transformar a rea-
lidade social. Nun país cun de-
senvolvemento eivado pola fa-
lla dunha clase social que se
erixise en protagonista do cam-
bio histórico, o nacionalismo
abalou permanentemente entre
a opción culturalista e a praxe
política sen que nin a burguesía
nin o proletariado arrostrasen a
responsabilidade de tecer un

poder específico ao servizo dos
seus intereses e quedando, da-
quela, constrinxido a unhas ca-
tivas elites intelectuais. Deste
xeito, devalou até se converter
nun modelo de análise teórica
compartido tanto polos que
apostan por unha verdadeira
política nacionalista coma por
aqueloutros que o consideran
eficaz unicamente para consti-
tuír un rexionalismo de oportu-
nidade que, tinguindo cun lene
verniz folclórico un programa
centralista, lles permita deten-
tar o poder sen achegar iniciati-
va de progreso ningunha.

Chegando aínda máis alá,
Barreiro afirma que o “problema
galego” non é electoral (como se
adoita manter para explicar os
sucesivos fracasos das forzas po-
líticas progresistas), senón –o
que é moito máis grave– políti-
co: consciente de que os axentes
que protagonizan o desenvolve-
mento nunha sociedade verte-
brada e imbricada na modernida-
de virarían as costas a este statu
quo, o Partido no Poder fai todo
o posíbel por frear calquera ini-
ciativa que acelere a devandita
modernización, para así manter
unha conxuntura na que se lles
impida a aqueles axentes sociais
(as clases medias, a burguesía
urbana, o empresariado…) to-
mar conciencia dos seus intere-
ses e artellaren unha proposta
política que os defenda.

A estas novas clases sociais
apela o autor para que, superando
a “dialéctica nacionalismo/esta-
talismo”, enfronten o proceso da
globalización (e, sobre todo, da
construción europea), creando
unha nova identidade galega ba-
seada en valores éticos, cívicos e
non esencialistas que permita un
afondamento nas estruturas de
autogoberno e na defensa dos in-

tereses do país no novo contexto
creado pola mundialización. Non
embargante, é precisamente aquí
onde a súa argumentación se
amosa máis feble e mesmo con-
traditoria. Segundo el, “a Europa
posnacional será tamén posna-
cionalista” xa que a ratio do na-
cionalismo é a mesma que a do
Estado en canto o “seu obxectivo
fundamental é conquistar un po-
der autónomo que permita a rea-
lización plena dun proxecto na-
cional”. Malia que poucas páxi-
nas antes se permite matizar a
Habermas (un autor que sempre
planea sobre as propostas de Ba-
rreiro) trocando o seu concepto
de Europa posnacional polo de
Europa postestatal –e deixando
así enxergar tacitamente o prota-
gonismo das nacións no proceso
de construción europea–, non lle
concede ao nacionalismo a capa-
cidade de elaborar un proxecto
nacional que sobarde os límites
do concepto de Estado, atribuín-
dolle un carácter esencialista
máis propio do rexionalismo de
oportunidade que tan ben descri-
be noutros capítulos do libro e
que semella afastado dabondo da
praxe política das forzas naciona-
listas do presente.

En resumo, o libro de Ba-
rreiro –cuxa reflexión abrangue
outros moitos aspectos da reali-
dade galega, dende a organiza-
ción do espazo até a relación en-
tre identidade e lingua–, aínda
que poida ser discutíbel en moi-
tos puntos, resulta sempre esti-
mulante na súa teima de cons-
trución dun espazo de diálogo
sobre a nosa propia identidade e
sobre o noso futuro, polo que
non só e recomendábel a súa
lectura, senón, sobre todo, o de-
bate sobre as súas propostas.♦

MANUEL XESTOSO
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‘O Partido
no Poder
trata
de evitar a
moderniza-
ción,
porque
esta traería
consigo
a toma de
conciencia
dos
intereses
propios”.

Xosé Luís Barreiro Rivas.

Galiza ante a súa cuarta oportunidade
Barreiro Rivas analiza as eivas do nacionalismo e as alternativas de futuro

Título: Lapidario.
Autor: Miguel Anxo Murado.
Edita: Xerais.

O xénero do epitafio en poesía
é vello como o recordo. Na li-
teratura galega, lembra Mi-
guel-Anxo Murado no prólogo
deste libro, foi cultivado por
Cunqueiro e Iglesia Alvariño.
Esquece, porén, Cimenterio
privado, de Celso Emilio, case
todo el, como o presente, adi-
cado ao epitafio. Libro, o de
Murado, que é ampliación dou-
tro que viu lume en 1990, La-
pidario dos heterodoxos.

Consta o volume de 57 poe-
mas, un introdutorio e 56 epita-
fios de escritores, poetas, ensaís-
tas, políticos, guerreiros, etc., de
nacionalidade galega, húngara,
chinesa, italiá, rusa... Compléta-

se cunha pequena “biografía” de
cada “epitafiado”. Os epitafios
–ou poemas– van de o poema

curto, pasando polo poe-
ma en prosa, á prosa po-
ética ou poetizada. 

No breve, e intenso,
prólogo que Murado
pon aos seus epitafios,
avisa o lector: os perso-
naxes viven na ucronía,
o anacronismo é inten-
cionado. Ora, normal-
mente, o anacronismo
adoita ter, en literatura,
unha función irónica
e/ou humorística. Infe-
lizmente, aquí non hai
presenza nin de humor,
nin de ironía que pode-
rían ter amortecido o
deixe nostálxico (tal vez
a nostalxia é a intención

primixenia do poeta nestes ver-
sos: Hoxe, a compaixón é o
meu tema) que deitan a maioría

dos poemas. Poemas, por outra
parte, tamén lastrados por unha
mitoloxía non vivida, senón
historizada.

No haber
do poeta habe-
rá que contabi-
lizar o uso das
palabras de ca-
da día. No de-
be, que, infe-
lizmente, non
as carga de
sentido, agás
en ocasións
excepcionais,
e os poemas
adoitan saír
prosaicos, sen
ritmo e planos.
Compárese, por exemplo, o
“epitafio” dedicado a Leiras
Pulpeiro co artigo de Cunqueiro

“El Pi de Formentor” sobre o
mesmo poeta recollido en Pa-
peles que fueron vida: hai máis
ritmo, poesía no texto –xorna-
lístico– cunqueirán que no poe-
ma muradán, que non pasa de
ser, como moitos destes epita-
fios, prosa poetizada.

Malia o dito, hai poemas
que salvan o libro: Unha pinga
de auga/ cae no Mar do Xa-
pón./ O meu sufrimento esva-
íuse para sempre. Ou “Esenz,
Tevfik, dedicado ao poeta e úl-
timo falante ubij: O Alén, cara
a onde eu vou,/ debe estar
agora cheo de bravos xinetes/
e de poetas que cantan as no-
sas cancións. Se un só verso
pode salvar un poeta, din, La-
pidario fica salvado.♦

X.G.G.

Murado, epitafios con nostalxia

No haber
do poeta
haberá que
contabilizar
o uso das
palabras de
cada día.
No debe,
que, infeliz-
mente, non
as carga de
sentido.

Miguel Anxo Murado.



Título: Orixe.
Autor: Séchu Sende.
Edita: Galaxia.

Fragmentaria, caótica, de diver-
sas fontes, rexistros, sen necesi-
dade de estrutura… Diversos
cualificativos atinxen hoxendía
a novela. As fronteiras fican in-
definidas e os autores aprovei-
tan o campo aberto para ache-
gar a súa pro-
pia idea sobre
o relato litera-
rio. Neste to-
rrente deita a
piragua Séchu
Sende, que
converte Orixe
nun libro con-
tinente que, a
pesar da apa-
rencia de árbo-
re con moitos
gallos, conser-
va a coheren-
cia nunha his-
toria de resis-
tencia, de su-
frimento e de
ollos abertos.
A carón da his-
toria de Mario
Negro e a súa vertixe incom-
prensíbel, o autor padronés vai
tecendo diferentes retais dou-
tros universos que lle apetecía
poñer en contacto con este uni-
verso onde pairan moitas lectu-
ras e moitos escritos anteriores.

Até o final da obra non sa-
bemos cal é o esquelete da no-
vela. Por unha banda, a historia
tópica do amor entre a enfer-
meira e o seu doente. O roman-
ce, malia a vontade do autor,
resulta inconsistente e un tanto
relambido, cunha parte de no-

vela de hospital, na liña de Os
aneis da memoria, de Georges
Simenon, por exemplo, onde se
rememora a vida pasada de Ne-
gro e se fai un prolixo e ben do-
cumentado relatorio da súa en-
fermidade. Seguindo a liña que
defendía Alejo Carpenter, Sen-
de utiliza con moita precisión a
linguaxe técnica. É aquí onde

brilla o personaxe de Laura Lo-
bo, muller ideal candidata a ser
santa (boa escritora, entregada
ao seu traballo, moza amantísi-
ma e sacrificada e amais guapa
e comprometida).

Pola outra, a crónica da re-
volta nese país, trasunto de Ga-
liza, onde un vello ditador que
fixo fortuna centralizando os

servizos funerarios, vese amea-
zado por unha rede de subversi-
vos disfrazados de “homes do
traxe de apicultor”. Neste ám-
bito, o escritor encóntrase có-
modo e narra, con algo de inxe-
nuidade revolucionaria, o es-
pertar dun pobo, o nacemento
dunha conciencia colectiva en
contra da resignación e do fas-
cismo. Sende actualiza a mítica
de Darío Xohán Cabana ou Xo-
sé Luís Méndez Ferrín, reem-
prazando o ensoño do antiim-
perialismo terceiromundista
polo engado do movemento ci-
vil, concretado no movemento
do Nunca Máis no que o propio
autor participa activamente.

Ao tempo, o libro garda pe-
quenos relatos –algúns deles
moi ben escritos– que xiran ao
redor deses temas centrais, a li-
berdade, a rebeldía, o compro-
miso… É por isto que podemos
pensar que Séchu Sende pode-
ría escoller para a súa seguinte
incursión literaria este xénero,
que domina e do que sabe tirar
sutileza e fermosura.

Orixe, que gañou o premio
Blanco Amor 2003 supón un re-
encontro entre a literatura gale-
ga e o pulso social do país. A
arela confesa do autor é conver-
ter a súa fábula nun camiño que
seguir, nesa retroalimentación
coa realidade que xoga no libro
ao xeito de boneca rusa inter-
cambiábel. Co tempo, haberá
que saber se ese pouso algo
panfletario e iluso se dilúe e
permanece o compromiso coa
liberdade como crónica dun
tempo que realmente lles de-
volveu aos galegos a valentía.♦

C. LORENZO
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O Serodio
Nº 9. Ano 2003-04. Prezo 0,50 euros.
Dirixe: Mª Xosé Rial.
Edita: IES Pazo da Mercé, As Neves.

Noelia Álvarez e Yasika Quin-
tás entrevistan a María Monte-
negro, representante da
Marcha Mundial das Mulleres.
Na sección ‘A vida no centro’,
Irene Castro, explica o inter-
cambio
que
fixeron o
IES ‘Pazo
da Mercé’ e
mais o de
Salvaterra
de Miño con
centros fran-
ceses. Isabel
Camiña
explica como
se celebrou no instituto o
magosto e o semaín. Sara Vila
narra a viaxe dos alumnos a
Andorra. Inclúense ademais
poemas, anuncios por palabras
(con moito humor) e artigos de
opinión.♦

O Trasno
do Outeiro
Nº 7. Xuño de 2004.
Edita: IES Aquis Querquernis, Bande.

Querquernis’ de Bande
Inclúense varios relatos premia-
dos no concurso literario
celebrado no instituto.
“Historias do corredor”, de Gui-
llerme Trigo e “O tocador”, de
Estefanía da Silva.
Tamén te-
ñen espazo
varias
fotografías
de alumnos
de
Educación
Plástica e
Visual. Hai
un especial
sobre o
Prestige, ca-
tástrofe na que participaron
alumnos de profesores do insti-
tuto como voluntarios. José
Manuel Barbosa explica breve-
mente as regras ortográficas da
normativa reintegracionista.♦

Fouce
Nº 223. Xullo de 2004. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Xosé García.
Edita: Sindicato Labrego Galego.

Publícase o Manifesto por unha
Galiza sustentábel co gallo do
Día Mundial do Ambiente.
Danse as últimas noticias sobre
o xuízo sobre a represión da
tractorada da pataca de febreiro
do 2002. O SLG móstrase
satisfeito
co aprovei-
tamento
das súas de-
mandas na
redacción
da nova Lei
do Solo. Ex-
plícase en
que consistiu
a renovación
de Vía Cam-
pesina. A en-
trevista é con Xosé Ramón
Cendán, membro da Executiva
da Coordenadora Labrega
Europea e do SLG.♦

Os soños da boneca rusa
Séchu Sende arma con diferentes historias unha atractiva obra

Sende
actualiza
a mítica
de Cabana
ou Ferrín,
reempra-
zando
o ensoño
do
antiimpe-
rialismo
terceiro-
mundista
polo
engado do
Nunca Máis.

Sechu Sende. PACO VILABARROS

Título: Ghamberros.
Grupo: Ghamberros.
Edita: Falcatruada.

Se houbera que buscar unha pa-
labra que definise o primeiro de
traballo de Ghamberros, sen dú-
bida sería contundencia. O tra-
ballo sorprende enormemente
porque pon distancia co pouco
feito até agora no noso idioma
dentro do hip hop. Ao longo de
oito temas, este grupo de Ordes
despáchase a fondo criticando
todo aquilo que non lles gusta.
En especial, amosan moita aci-
dez contra o PP. Falan do Pres-
tige, do “decretazo”, da reforma
educativa, da lei de estranxeiría
e da precariedade laboral. 

As letras lembran moito ao
mellor feito até agora no Estado.
Semella que Ghamberros tomaron

inspiración nas rapazas de BKC
(“Nefasto contexto”: Oficina del
Inem, que me llamas para que, ah
si, para un trabajo de mierda, por
un salario de
pena...); El club
de los poetas
violentos (“Y
ahora que”:
Falso, más que
una portada del
ABC, espera-
bas poder huír
del ruído de las
tres palabras
que no paran
de golpear tu
sien, pero ves
que tengo más
repeticiones que el dictado del
franquismo y el programa del
PP); Geronación (“Hay crisis”:
Se agota el petróleo, el dinero es-

casea, la lluvia cae más ácida,
llega negra la marea..); ou Viola-
dores del Verso (Vengo del mejor
grupo que parió una puta llama-
da España, puta España, okey,
me cago en el Rey...).

Porén, Ghamberros mestu-
ran todas estas temáticas nun es-
tilo propio e aínda máis directo.
Non hai máis que escoitar “Na
Moncloa”. Apoiándose da re-
tranca e da sorna, Ghamberros
fan un auténtico alegato contra
as políticas de José María Az-
nar: Decretazo, nas empresas
mola mazo, pero se curras nal-
gunha, chímpante ás primeiras
de cambio... Acabouse o que se
daba, acabouse rastreros, as
gaivotas son boitres carroñei-
ros... O teu goberno acaba, o
mundo non é eterno coma Fra-
ga. Tamén hai numerosas alu-

sións ao españolismo do PP: Na
casa de Aznar, luxos a mazo, ca-
dros guapos e a bandeira de
sempre como vai faltar.

Se a unhas letras consistentes,
engadímoslle unha música máis
que aceptábel, o resultado é o me-
llor disco de hip hop feito en Ga-
liza. Nin La Familia, nin El Puto
Coke, nin Non Residentz (único
grupo de hip hop que até agora só
cantaba en galego e en portugués)
malia ter gran repercusión no Es-
tado, logran chegar ao nivel de
Ghamberros. Este colectivo saído
de Dios ke te Crew xa levan ven-
didas en pouco máis de dúas se-
manas 400 copias. Todo un ré-
cord se temos en conta que un
disco de éxito en todo o Estado
vende unhas 10.000 copias.♦

RUBÉN VALVERDE

Ghamberros: con boa letra
O mellor disco de hip hop feito até agora en Galiza

Apoiándose
na retranca
e na sorna,
Ghamberros
fan un
auténtico
alegato
contra as
políticas de
José María
Aznar.
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Título: Latitudes, 2: pintura-expansión.
Lugar: Fundación Caixa Galicia (antigo ca-
fé Moderno), Pontevedra.
Datas: Até o 4 de setembro.

Os comisarios e comisarias de ex-
posición deviron nos últimos
anos unha peza fundamental no
arquitrabado artístico. Até hai uns
anos eran unha figura descoñeci-
da no sistema artístico peninsular,
e o tatexante do termo é significa-
tivo diso: “cu-
rator” en inglés,
“curador” ou-
tras veces, “co-
misario” nou-
tras. O comisa-
rio é o grande
argallador, o
gran director de
escea do espec-
táculo artístico
que, en tándem,
cos artistas es-
tablece as pautas da representa-
ción, vertebra os tempos, estable-
ce o relato e a súa trama. Tan ma-
lo é o comisario que constrúe aso-
ballado polo artista, como aquel
que se sobrepón ao artista. O co-
misario ideal é aquel que enrique-
ce a febra artística do proxecto,
que investiga xunto co artista. Hai
comisarios poderosos e sabios e
hainos febles e sumisos ao artista,
hainos con ideas de seu e hainos
grises e esvaídos na súa investiga-
ción curatorial. Galiza non está
sobrada de curadores, diría máis:
non tén comisarios/as indepen-
dentes fortes no contexto nin ibé-
rico nin moito menos interna-
cional. No ranking galego –se tal
cousa existira– sen dúbida David
Barro é o primeiro (falo dos inde-
pendentes, ou sexa non institucio-
nais, sen postos de xestión). Pero
teño para mín que o David Barro
non acaba de ter un perfil dabon-
do nidio e moito menos de enfant
terrible das artes plásticas, sem-
pre tan clásico él dentro da súa
opción indubidábel polo contem-
poráneo. Xusto o contrario do
que cotiza no star system curato-
rial onde a garra, o proxecto ra-
chador ten moi bos resultados.
Un exemplo disto sería Xabier
Arakistain, con tan pouco feito,

pero moi coñecido, aínda que non
sei se recoñecido. Logo están os
absolutamente modernos, os de
proxectos radicais:  Manel Clot
ou Juan Vicente Aliga ou José
Miguel García Cortés (falo da súa
laboura fóra da dirección do
EACC de Castelló) ou Rosa Mar-
tínez. Claro que tamén están as
Grandes Damas, léase María Co-
rral ou Carmén Giménez, pero iso
é outro cantar. 

Ter influintes, arriscados e
poderosos comisarios supón
sempre unha garantía para pro-
xectar o propio, así que non po-
de estrañar a case nula presen-
za dos artistas galegos no exte-
rior. E isto é así porque aquí
non hai ningún comisario ou
comisaria galego independente
que teña proxección e influen-
cia dabondo no territorio artís-
tico español ou extranxeiro.

Vén todo isto a conto do pro-
grama de exposicións “Latitu-
des” que para Caixa Galicia está
a comisariar Xosé Manuel Lens,
crítico de arte, entre outras, na
revista “Tempos”. O Lens xunto
con outros e outras comisarias
novas cómpre que sexan pezas

importantes nesa andaina da
práctica comisarial galega.

Lens vén de argallar un pro-
grama suxestivo: amosar duetos
de artistas galegos que vencella-
dos a diferentes temas (a primei-
ra foi “arte e arquitectura” e esta
vai de “pintura-expansión”) pro-
ducen obras ex profeso para as
diferentes salas da Fundación
Caixa Galicia no país. A mesma
imaxe gráfica do proxecto resul-
ta anovadora e, ademáis cada ex-
posición se completa con actos
paralelos, na primeira houbo me-
sa redonda e conferencia e, desta
volta, un obradoiro de dous días
cos artistas participantes. As ex-
posicións teñen ademáis un ali-
ciente máis: posibilitan a produ-
ción de obra polos artistas. Hai, a
maiores, un elemento que, a
priori, xoga a favor do ciclo ex-
positivo: unha aposta pola moci-
dade artística galega.

En fin, desgraciadamente
aquí acaban os factores positivos,
pois se o proxecto resultaba pro-
metedor e engaiolante, logo nas
distancias curtas resulta absoluta-
mente conservador e medoñento.
Vín no seu día, a primeira desta

serie de mostras, na que participa-
ban Mónica Alonso + Salvador
Cidrás e que tivo lugar na sede da
Fundación na Rúa do Vilar de
Santiago de Compostela e agora
son Almudena Fernández + Álva-
ro Negro quen o fan na sede de
Pontevedra. Pois ben, a mocidade
é relativa, novos sí, pero nomes
até o de agora presentes acotío en
todas e cada unha das exposición
promovidas polo director do
CGAC ou por David Barro ou
por algunha outra institución ga-
lega. E, daquela, alguén pensará
que eles, sempre repetidos, son o
único realmente potente da arte
de agora mesmo. Non, absoluta-
mente non. Mónica Alonso e Sal-
vador Cidrás? Pero non quedára-
mos en que eran uns artistas con-
solidados e canonizados tras as
grandes exposicións que lles fixo
o CGAC no seu día? E Álvaro
Negro e Almudena Fernández
Fariña? Non pasaron pola perti-
nente monográfica do CGAC pe-
ro case, pois Miguel Fernández
Cid e David Barro teñennos de-
cote na súa carteira de artistas.
Cal é a contribución daquela o
proxecto curatorial de Lens? Ren.
Só corrobora, canoniza, suscrebe
e aceita a folla de rota artística tra-
zada anteriormente por Fernán-
dez Cid e Barro. E bastante de to-
do isto tamén tiña, por certo, aín-
da que con algún nome a maiores,
o proxecto curatorial que no seu
día puxera en pé o David Barro
no Centro Cultural Torrente Ba-
llester de Ferrol, que case seguía
tamén milimetricamente os cami-
ños trillados polas stock options
artísticas do director do CGAC.,
lexítimas e mesmo plausíbeis, ca-
da un reivindica unha arte e uns
proxectos. O meu laio basease
máis ben nese corolario confir-
mador e seguidista dos comisa-
rios “independientes”. E o pro-
xecto de Lens, paréceme obsce-
namente continuista e ratificador
do xa establecido. 

En fin, unha mágoa que este
proxecto tan necesario, e tan
interesante a priori, dentro da
triste programación das nosas
Caixas, non tivese maiores fol-
gos, maiores novidades, mesmo
direi máis riscos e novos nomes.
Porque o risco en arte é unha ar-
ma sempre imprescindíbel. E o
lugar destes catro artistas debera
estar non aquí senón fóra, lidiar
en novas prazas do exterior, pois
xa teñen sido bendecidos, pre-
miados, seleccionados por moi-
tos espazos expositivos galegos,
e asumidos tamén polo noso en-
tramado galerístico. Porque se
todo este proxecto Xosé Manuel
Lens o tivese formulado, poño
por caso, para a sede bilbaína da
BBK, Bilbao Bizkaia Kutxa, en-
tón todo sería case distinto.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Piñón fixo
XERARDO PARDO DE VERA

Entendo un chisco de
ciclismo; competín
en probas de estrada

e pista, aínda que sen
pasar da antiga categoría
de “afeizoado de 2ª
categoría”, rexa abondo.
O piñón fixo permite
turrar da máquina mais
empece que, no canto de
querer suspender a
marcha (por mor dunha
viraxe necesaria, por un
bache inevitábel, por
unha velocidade
inadecuada...), poida un
facelo, e ainda o intento é
perigoso. O piñón fixo é
arriscado en xeral, pode
esnafralo a un e, o que é
pior, pode desequilibrar
un pelotón enteiro.

Hai “políticos”,
politiquiños,
historiadores e filósofos
de piñón fixo. Uns deles,
pequenallos de miolos,
veñen de cualificarme de
señorito nunha xuntanza
de incondicionais, deses
da murga monocorde, tan
ao uso nos eidos do
meritoriaxe partidista. Os
tales non guían nin
turran de máquina
ningunha, é un trebello
enfurruxado e de piñón
fixo o que turra diles cara
ningures. O curioso do
asunto é que, polo visto,
un dos argumentos a prol
do meu “señoritismo”
atopárono, precisamente,
nun meu antergo ao que
os meus xulgadores teñen
rendido homenaxe
pública (agora supoño
que hipocritamente e pra
sair na foto). En todo
caso, recoñézolles o
direito a pensalo, se non
teñen máis que faceren.

Levo escrito bastante
contra os señoritos,
contra a mala raza dos
señoritos, coma contra a
mala raza dos
conquistadores, dúas
subclases que somentes a
ignorancia miserábel
puido facer pasar nalgúns
momentos por
“distinguidas”. Non teño
ren que demostrar niste
intre: o que mantiven nas
dúas principais fases de
pensamento da miña vida
fíxeno á vista de todos,
cando mudei foi pra
abandoar o pequeno
poder que ostentaba,
matinando que, ainda que
gañador, me tiña
equivocado (e podendo
calar e velo
incrementado, é dicir:
desbotando o piñón fixo).
Quero a vida vivida de
todos e cada un, esa que
se conforma na libertade
coma os alvéolos da
abelleira: sen
deturpacións mutuas, con
afouteza conxunta.
Cobizo a verdade pra a
xustiza. E non ofende só
quen quer. Tamén hai que
poder.♦♦

As latitudes dos comisarios
de exposicións
Lens amosa duetos de artistas galegos en Pontevedra

Trátase dun
proxecto
prometedor
e
engaiolante
pero con
poucos
riscos.

Almudena Fernández. Sen título. Impresión sobre lona entelada e pintura parede.
Medidas variábeis. 
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Naceu no verán de 1985, cando os
membros da Escola de Gaitas Se-
mente Nova de Moaña viron na
creación do festival o mellor xeito
de promover a súa actividade e de
conseguir o financiamento da via-
xe para participar no festival de
Lorient, un dos eventos máis po-
tentes a nivel europeo dentro da
música tradicional e folk 

Vinte anos despois, o Festi-
val Intercéltico do Morrazo con-
verteuse nun dos máis importan-
tes escaparates da música tradi-
cional galega e dos sons étnicos
de todo o mundo, e no único
evento galego que se vén cele-
brando de xeito ininterrompido.

Despois de acoller en pasa-
das edicións ao redor de 20.000
persoas e de que polo escenario
pasasen algúns dos grupos máis
destacados dos países celtas, o
vindeiro fin de semana celebran
o vixésimo aniversario a golpe
de gaita e pandeiro. 

Declarada dende o 2003 de In-
terese Comunitario pola Unión
Europea e de Interese Cultural po-
lo Ministerio de Cultura, esta no-
va edición retoma as directrices
dos primeiros festivais cunha pro-
gramación centrada nos concertos
de música tradicional e folk. 

A banda irlandesa Boys of the
Lough chega a Moaña despois de
percorrer durante tres décadas,

coa súa música da cabalo entre
Irlanda e Escocia, unha parte im-
portante do planeta. O acordeón
de Dave Richardson e o de Bren-
dan Begley, a frauta de Cathal
McConnell e o violín de Kevin
Hendreson son os encargados de
abrir o festival a noite do venres
30 no palco do paseo marítimo.
Os sons do norte celta darán pa-
so as melodías de Berrogüetto. A
voz de Guadi Galego interpreta-
rá os temas do disco Hepta, un
traballo  no que os galegos con-
taron coa colaboración, entre ou-
tros, do sueco Markus Svensson,
o alemán Jivan Gasparian e o

húngaro Kalman Baloghi.
Cunha decena de discos gra-

vados ás costas, outros dos que
aterran este ano en Moaña son os
compoñentes de Altan, referente
na música tradicional irlandesa.
Aquela que xurdira como un dúo
non profesional é agora unha
formación sólida que recibiu va-
rios discos de ouro e de platino
no seu país de orixe e que conta
con boa acollida en lugares di-
versos, dende Xapón até Nova
Zelandia. No Morrazo o grupo
ofrecerá en directo os temas do
seu último traballo, The blue
Idol, antes de que ao escenario

suba o músico canario Miguel
Afonso. Dende as illas achegará
o Intercéltico o seu Monólogo de
un acordeón, despois de adicar
parte da súa traxectoria a desen-
volver diversos estudos sobre a
música tradicional canaria.

O fin de festa correrá a cargo
de dous destacados do folk gale-
go. Dunha banda, a cantareira,
pandereteira e gaiteira Mercedes
Peón presenta no Intercéltico o
seu último espectáculo Ajrú, no
que mestura as tendencias máis
tradicionais cos sons máis van-
gardistas a través dos máis diver-
sos instrumentos musicais. E da
outra, Xosé Manuel Budiño vol-
tará a súa casa para poñer cos te-
mas do seu novo traballo, Zume
de terra, o punto e final desta vi-
xésima edición do festival.

Ademais dos concertos, du-
rante os tres día do Intercéltico
desenvolverase unha feira de ar-
tesanía con expositores que ofre-
cerán produtos de coiro, cerámi-
ca e madeira.♦Nº 1.138 ● Do 22 ao 28 de xullo de 2004 ● Ano XXVII
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Música, tendencias, diversi-
dade, acampada. Os na-
cionalistas ofrecen este fin
de semana en Compostela
programación continua e de
balde para gozar da patria.

A Galiza máis viva! Bai-
xo este lema arranca o sába-
do 24 o Festigal, unha das
ofertas lúdicas máis destaca-
da que se celebran co gallo
do Día da Patria en Compos-
tela e que inclúen espazos
para o debate, a reflexión, a
literatura e a música. 

Un ano máis e co obxec-
tivo de “divertirse dende a
diversidade coa Galiza aber-
ta ao mundo”, o Campus
Universitario Sur acolle as
carpas nas que se desenvol-
ven dous días de actividades,
un 25 de xullo alternativo no
que confluirán “identidade e
vangarda, tradición e novas
tendencias”.

Debates e mesas redondas
na Galería das Ideas, a expo-
sición fotográfica Marea Ne-
gra que organiza o Colexio
Profesional de Xornalistas de
Galiza e o Proxecto Multime-
dia, no que se mostran obras
galegas, portuguesas e brasi-
leiras na Galería Festigal, son
algunhas das actividades para
ir abrindo boca. Os pratos
fortes sérvense no espazo
adicado a literatura galega e
portuguesa. Nel presentarase
o libro de Suso de Toro Ten
que doer (Xerais), ao igual
que O pacto galego na cons-
trucción de España (A Nosa
Terra)  de Manuel Veiga e
Rosalía Castro de Pilar Gar-
cía Negro (A Nosa Terra).
Ademais, na mesma carpa te-
rán lugar diferentes recitais
de poesía a cargo de Marica
Campo, Lois Diéguez, Pilar
Pallarés, Estevo Creus, Em-
ma Couceiro e Cesáreo Sán-
chez, entre outros.

A sala NASA acolle ou-
tras das seccións destacadas.
Nela proxectaranse os filmes
de Hay Motivo, diferentes
curtas galegas e o documen-
tal de Margarita Ledo Santa
Liberdade.

Pero a festa rachada vén
da man dos músicos de Gali-
za e os países veciños. Na
noite do 24, o ritmo do dj’s
galego Amnemesis Vibes
abre o primeiro concerto do
festival, un espectáculo que
será presentado por Davide
Salvado e Pepa Yáñez. A
mestura explosiva do grupo
Lamatumbá na que samba,
reggae, funk, rumba, rock e
música galega son os ingre-
dientes principais, dará as ri-
mas hiphopeiras da domini-
cana Arianna Puello, que po-
rán punto e seguido a pri-
meira noite do festival. O cu-
bano Norge Batista, o galego
Xarín, os romaneses de Elec-
tric Gypsyland e o directo de
Mercedes Peón serán os en-
cargados de fechar o Festigal
a noite do 25.♦

Vinte anos de celtas
no Morrazo

MAR BARROS

O Festival Intercéltico do Morrazo cumpre vinte anos. Berrogüetto, Mercedes Peón, Xosé
Manuel Budiño e Altán actuarán en Moaña do 30 de xullo ao 1 de agosto para celebralo.

Berrogüetto.

Xosé Manuel Budiño e Mercedes Peón.
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Nin o propio Carlo Collodi puido
imaxinar que o fedello de madei-
ra que artellara en 1883, e que
serviu de inspiración para pelícu-
las, obras de teatro e infinidade
de libros, fora cruzar a fronteira
do tempo. O clásico da literatura
universal, o pequeno Pinocho,
vén de instalarse no futuro, exac-
tamente no ano 3000, para facer
realidade o seu soño: converter-
se nun cativo de carne e óso. Pe-
ro desta vez, o clásico boneco
que saíu do taller do vello Gepe-
to muda a madeira polos cabos e
os fusíbeis e convertese nun ro-
bot moderno.

Esa pasaxe para sucar os lí-
mites do tempo veulle da man da
produtora galega Filmax, quen
xunto coa canadense Cinegrou-
pe e a francesa AnimaKids uni-
ron esforzos económicos e técni-
cos para estrear neste mes de
xullo nas nosas pantallas P3K
Pinocchio 3000.

Despois de O cid, a lenda,
superprodución en 3D coa que
Filmax Animation recibiu o goya
á mellor película de animación
e coa que se puña ao nivel dos
estratosféricos filmes nortea-
mericanos, a produtora realizou
na súa factoría santiaguesa
Bren Entertainment, o robot
protagonista. Pero o Pinocchio
de Filmax non é un ferrancho
calquera. En pleno ano 3000, o
pequeno, ademais da chapa e
a pintura metalizada, leva ins-
talado un procesador único que
lle permite ter unha imaxina-
ción comparábel a de calquera
rapaz. Só Gepeto sabe a fór-
mula, un secreto codiciado por
Scamboli, o malvado persona-
xe que ten atemorizada a cida-
de. Será el quen, nun mundo
retrofuturista, no que a alta tec-
noloxía convive coa maxia, tra-
te de gañarse ao robot para
arrebatarlle a información,

mentres Pinocho tenta facer re-
alidade o seu soño. 

Con esta historia como fío
argumental e despois de tres
anos de traballo a triple banda,
o canadense Daniel Robichaud
debuta como director dunha
longametraxe en 3D. Graduado
en Belas Artes e Deseño Gráfi-
co, Daniel Robichaud, que
anteriormente traballara na ani-
mación dixital de Titanic e O
quinto elemento, dispuxo dun
orzamento de oito millóns de
euros para a realización da súa
ópera prima. E de momento,
con ta só dúas semanas en car-
teleira semella que as cifras
sonlle favorábeis. Ao redor de
cen mil espectadores calcúlase
que pasaran polos cines dende
que o Pinocho do futuro pisou
por primeira vez a grande pan-
talla, como se indica dende a
produtora que dirixe o lugués
Xulio Fernández.

Inspirándose no relato clási-
co, Claude Scasso escribiu o
guión da película. As aventuras
que corren os protagonistas, os
escenarios e mesmo os persona-
xes preséntanse como un xiro de
360 graos con respecto á versión
feita por Disney estreada en
1940 e que para moitos aínda
permanece na retina.

Para o filme, primeira copro-
dución de Filmax, as tres produ-
toras quixeron contar cun equi-
po técnico destacado á hora da
produción pero tamén cun re-
parto de voces á altura das
grandes películas. Para a copia
en castelán os productores pu-
xeron os seus ollos na cantante
cubana Lucrecia, quen ademais
realizou o tema principal da
banda sonora, e no polifacético
Carlos Latre. Unha aposta de al-
tura que non desmerece á copia
en lingua inglesa. A gañadora
dun óscar polo seu papel en

Ghost, Whoopi Woldberg foi a
actriz seleccionada xunto co ac-
tor británico Malcom MacDowell
para poñerlle son a esta versión
en inglés. Ana Lemos, a voz do
inclasificábel Shin Chan e a que
tamén lle dá vida a Julia Roberts
ou a Winona Ryder, foi a encar-
gada de facer falar en galego a
Marlene, unha das personaxes
da película, así como Xosé Ma-
nuel Vázquez a Gepeto e Luísa
Fernández-Miranda Taboada no
papel de Pinocho.

Paralamente á estrea do fil-
me, que conta ademais con tres
copias en galego, na factoría
santiaguesa Bren Entertain-
ment estase a desenvolver un
dos novos proxectos da produc-
tora, o filme Donkey Xote, base-
ado na figura de Don Quíxote,
unha película que estará nas
salas no 2006, coincidindo co
cuarto centenario da obra de
Cervantes.♦
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Vénse de estrear na salas do país P3K Pinocchio 3000, unha nova longame-
traxe de animación de Filmax, na que a produtora galega que capitanea Xulio
Fernández converte ao clásico boneco de madeira nun robot do futuro.  A Co-
ruña, Vigo e Compostela son as cidades que proxectan a versión en galego.

Gepetto e Pinocho.

PINOCHO FUTURISTA



“Rosalía cantada, Rosalía musi-
cada, Rosalía recitada, dramati-
zada, rosalía dando nome a
tantas entidades e proxectos... e,
por que non unha Rosalía ilustra-
da?” Reparando na escasa icono-
grafía da autora, a patroa da Fun-
dación Rosalía de Castro, Ana
María Blanco concibiu xunto
con Gonzalo Rey Lama un novo
proxecto co que se intenta descu-
brir unha Rosalía nova, suxerida
a través das imaxes de debuxan-
tes e ilustradores galegos, “unha
Rosalía para un novo século”.

A fundación rosaliana convi-
dou a vintecinco artistas gráficos
destacados do país para que tradu-
cisen en ilustracións algúns dos
versos máis recordados da autora. 

Concretamente, os textos que
puxeron a traballar os lapis de
autores como Pepe Carreiro, Mi-
guelanxo Prado, Xaquín Marín
ou Fausto foron unha escolma
extraída dos libros Cantares Ga-
llegos, Follas Novas e En las
orillas del Sar.

O resultado é a exposición
itinerante Rosalía Ilustrada, que
despois de permanecer aberta na
Casa-Museo de Padrón, estes dí-
as pode visitarse no edificio
compostelán Jimena e Elisa Fer-
nández de la Vega, antes deno-
minado Casa Simeón. A mostra,
que contou coa colaboración da
Universidade compostelá,  per-
manecerá aberta na cidade até o
vindeiro 10 de setembro. Ade-
mais, baixo a dirección gráfica
de Fausto Isorna vénse de editar
un catálogo no que se recollen
todas os debuxos da mostra, ima-
xes que na publicación ilustran
os versos de Rosalía.

Como indica o director do
Museo do Humor de Fene, o
ilustrador Xaquín Marín, “Rosa-
lía é a gran poeta da lingua gale-
ga, que traspasa as barreiras idio-
máticas. Por iso, ter ocasión de
ilustrala é un privilexio e facelo
nunha publicación que salienta a
obra dos ilustradores, unha afor-
tunada excepción”.♦
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Fran Pérez
‘A miña música
caracterízase
pola investigación
no ritmo e
na harmonía’

SILVIA ROZAS
Teatro, rock, bandas so-
noras... e agora un novo
proxecto: NARF. En que
consiste?

É unha especie de síntese
de todo o que fixen até o de
agora para descubrir a miña
propia linguaxe musical. Su-
pón unha volta ao punto de
partida da miña música. Pre-
cisamente NARF é Fran ao
revés, o que representa unha
ollada musical no espello.

Cal é a temática do disco?
As letras son moi variadas

e inclúen dende un poema mu-
sicado de Xosé Velo até unha
canción en lingua africana. A
temática está moi comprome-
tida coa actualidade dende un
punto de vista crítico. O que
procuro é captar o sentimento
que produce o estrano mo-
mento que nos tocou vivir e
reflexionar sobre el. Actual-
mente móvome máis polo
sentimento que pola razón.

Como definiría a súa
música?

É evocadora do mar, da
terra... e pretende chegar ao
corazón das persoas, carac-
terizándose, sobre todo, pola
investigación no ritmo e na
harmonía. 

Algunha meta musical?
Acadar un estilo pop-im-

presionista. 
A que responde a es-

treita relación que mantén
con Portugal?

Traballo moito alí porque
penso que é, a nivel cultural,
un espazo natural para poder
traballar en galego. Alí vou
presentar o meu disco, no
Festival “Tom de Festa”. Trá-
tase dun punto de encontro de
músicas de todo o mundo on-
de se anda á procura dunha
esencia común entre todas
elas. Ante unha realidade que
oprime, xente de todo tipo co-
néctase, emociónase e comu-
nícase a través da música.

Cal é o seu próximo
proxecto?

Ademáis de seguir traba-
llando coa compañía teatral
de Portugal, Trigo Limpo,
darlle continuidade ao Labi-
rinto dos Sonhos, un proxec-
to audiovisual en tres dimen-
sións, cuxa música recrea un
mundo onírico e fantástico.♦

“Foi na súa infancia fraquiña,
enfermiza e de alta estatura con
ese aspecto da nenez triste, que
semella concentrar nos ollos as
ansias dun vivir incomprensí-
bel, dun espírito soñador que
devece por romper a ferreña pri-
sión do organismo, rebelde a to-
das as louzanías da primavera”.
Así describe Augusto G. Besada
a poeta de Padrón no seu discur-
so de ingreso na Real Academia
Española, que vén de reeditar A
Nosa Terra, en edición de Pilar

García Negro, co título Rosalía
Castro. Notas Biográficas.

“Xa muller –continúa-, deu-
lle a natureza encantos que moi
logo a doenza e as penalidades
da súa vida se encargaron de
murchar. Eran, segundo narran
os contemporáneos, alta e del-
gada, a face dun limpísimo mo-
reno claro, negros e profundos
os ollos e abundantísima e ne-
gra cabeleira. A boca moi gran-
de, de labios moi rubios e irre-
prochábel dentadura, curto e

ben delineado o nariz, o óvalo
do rostro imperfecto por ter os
pómulos avultados, peito pro-
minente, van estreito, fina man
e moi delgados os dedos”. 

Case cen anos despois da súa
lectura, o discurso do político
galego preséntase como un xiro
de 180 graos sobre a imaxinería
que se foi creando ao redor de
Rosalía de Castro e a súa obra.

“Os que a recordan, minada
xa a súa natureza, antes que polos
anos, pola cruel doenza que se-

gou a súa vida, xulgarán esta des-
crición piadosa homenaxe rendi-
da á muller, con positivo que-
branto da verdade. Afundidos os
ollos, prominentes os pómulos,
flácida e delgada, deforme o ven-
tre polo cancro que  consumía,
era unha figura espectral, de im-
poñente severidade, só tempera-
da polos doces resplandores da-
queles ollos, aos que asomaba a
alma, transida de amarguras, para
afirmar a fortaleza do seu espíri-
to, todo altruísmo e caridade”.♦

‘Alta, delgada e de ollos negros’

As outras facianas de Rosalía
MAR BARROS

Pepe Carreiro, Xaquín Marín, Fausto, Nacho Hortas, Miguelanxo Prado e Xan López
Domínguez, entre outros, son os autores que plasmaron con trazos os versos de
Rosalía. En total, vintecinco debuxos que dan forma a exposición Rosalía Ilustrada.

Fausto. Nacho Hortas

Miguelanxo Prado.
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Desque funciona a depuradora
do río Lagares, que desemboca
na punta sur do areal de Samil,
a praia viguesa pode conside-
rarse limpa. Por este motivo,
mais sobre todo polos servizos
que ofrece e pola súa boa co-
municación co centro urbano,
segue a ser o principal centro de
lecer do verán olívico. 

Considerada na década dos
noventa praia de ourensáns e
portugueses, Samil pasou a con-
verterse, nesta década, no lugar
de baño preferido de arxentinos,
venezolanos e ecuatorianos, en-
tre outros inmigrantes, que ago-
ra proliferan na cidade. As difi-
cultades para convalidar o carné
de conducir dos seus paises ori-
xinarios e mesmo a falta de me-
dios económicos para adquirir
automóbil dan lugar a que boa
parte deste  elevado número de
estranxeiros, nacionalizados ou
non, teña que recurrir necesaria-
mente ao autobús. Aínda que
Samil non é o único areal comu-
nicado por este servizo urbano,
si é o de maiores frecuencias. As
piscinas, locais comerciais, pa-
seo marítimo, piñeiral e xogos
infantís, conforman o resto dos
seus atractivos.

As camisetas da selección
arxentina son doadamente visí-
beis entre os habituais da praia.
Xa na area non é difícil decatar-
se da variedade de acentos:
moito galego, ben máis que no
centro da cidade, e unha ampla
gama de sutaques latinoameri-
canos. Un médico arxentino e a
súa muller preséntannos aos
seus fillos: Lautaro (nome de
orixe indíxena chileno, segundo
nos din) e Valentina. A muller
mostra unha tatuaxe que pode-
mos interpretar como indíxena

arxentina. Contodo, e malia a
amabilidade que mostramos,
non parecen gustar do noso ga-
lego. Aos indíxenas de aquí aín-
da non nos entenden ben. A pe-
sar de que el é médico, conse-
guiron facerse cunha cafetería
na rúa Rosalía. “A xente de aquí
non quere cambiar, rexeitan cal-
quera novidade”, quéixanse en
referencia aos produtos que in-
tentaron ofrecer no local hos-
teleiro, sen moito éxito. Tamén
din que son moitas as horas de
traballo. “Case non podo ver
os fillos”, di el. Nótase que es-
ta tarde de domingo, na praia,
é o seu gran momento de des-

canso e pracer, talvez o único.
Como estes días se xoga a

Eurocopa en Portugal, un gru-
po de daneses que habita no ve-
ciño hotel Samil, a carón da
praia, divírtese polo paseo que
perimetrea o areal. Trátase dun-
ha familia ampla, con membros
de todas as idades. Dous deles
comezan a ralearlle os cartos e
a burlarse da negra que ocupa
un dos quizais máis de cen pos-
tos ambulantes situados no ex-
tenso corredor de baldosas. A
negra atópase xa presa do me-
do, en canto ve como os dane-
ses lle comezan a levar obxec-
tos sen pagar, conforme a insul-

tan entre risos. Unha viandante
autóctona, aínda que medio loi-
ra e bastante alta, intervén a
prol da vendedora, o que fai re-
troceder os daneses que se reti-
ran surprendidos. 

Entre os postos ambulantes
hai unha representación de case
todos os países de África, na area
poderiamos dicir que está Suda-
mérica, e, no medio de todos, ga-
legos, portugueses e casteláns,
sobre todo das provincias máis
achegadas de León e Zamora. Só
faltarían por contar as camarei-
ras, non menos internacionais,
dalgún dos locais anexos á praia
nos que é común o alterne.♦

Samil, praia multicultural
Sitios M. Veiga

Todos
o carcere
XURXO G. LEDO

Ogoberno quere retirar
as deduccións fiscais
por compra de

vivenda. Con esta medida din
que pretenden abaratar o
prezo dos pisos. Eu propoño
ademáis que os intereses
aumenten ata un 8% como
mínimo.

A explicación que nos
dan é que desta forma a
demanda será menor e
consecuentemente afectará a
oferta, asimesmo queren
adicar máis cartos a
incentivar o aluguer.
Segundo esta argumentación
canto máis suban os
intereses menor demanda
haberá porque a xente non
poderá facer fronte as
hipotecas.

De verdade que dá gusto
comprobar como a política
nos ofrece motivos para creer
que a auga é viño e a leituga,
repolo. Podemos chegar a
pensar que o socialismo é un
grupo de voluntarios
dispostos a levar frigoríficos á
Antártida en pro da
humanidade.

Dá gusto vivir nun país
tan creativo, coa imaxinación
abraiante, co estrépito da
victoria ante os rivais máis
difíciles. Temos o equipo
máis capacitado para liderar a
selección: Pedro Solbes,
Miguel Sebastián e
poderíamos fichar a Miguel
Boyer. Sen dúbida seríamos
unha seria aspirante a gañar o
Mundial.

O director de Funcas cree
que reducir a fiscalidade da
vivenda equilibrará o
mercado. “Os incentivos
fiscais provocaron un
aumento dos prezos dá
vivenda, ademais de
favorecer a compra de casa
en detrimento do aluguer.
Esta afirmación, despréndese
dun informe das caixas de
aforros. Vincúlanse as
deducións permitidas pola
compra dun piso có
encarecemento dos prezos”
Aquí temos mostras dunha
interesante cuestión, sempre
podemos rizar máis o rizo,
podemos utilizar a teoría
económica para explicar o
inexplicábel e de paso non
asumir que gobernar é algo
máis que cargar os
contribuíntes coas
incompetencias dos
dirixentes.

A forma máis cómoda de
rematar cun problema é
botarlle a culpa a alguén ou
crear outro maior para que o
primeiro pareza que deixou
de existir. Outra solución que
eu propoño é que vaimos
todos o cárcere e así a
demanda baixará e
inmediatamente despois os
prezos seguirán o mesmo
camiño.

¡Viva a estupidez!♦

SILVIA ROZAS GARCÍA
Galiciadixital é unha exposición
interactiva que persegue tres
obxectivos: amosarlle aos gale-
gos as novas tecnoloxías que
permiten superar as barreiras do
espazo e do tempo, disfrutar
dun novo concepto de museo e
servir de plataforma para as em-
presas e universidades galegas. 

O xerme desta exposición
foi o Camiño de Santiago Virtual
de1999. En decembro de 2000,
a Consellería de Cultura decidiu
facer permanente esa idea e
deste xeito naceu Galiciadixital,
cunha sede permanente situada
en San Martiño Pinario e outras
itinerantes ao longo da xeogra-
fía galega.Vigo, Lugo, Ponteve-
dra e Ferrol –cidade onde se re-
colleron as maiores cifras de
afluencia de público- serviron
de escenario para este percorri-
do virtual. A próxima vila que
poderá disfrutar desta especta-
cular inmersión sensorial será

Vilagarcía de Arousa, dende o
10 ao 25 de agosto. Despois es-
te novo espazo expositivo pasa-
rá por Ourense, A Coruña, Ri-
beira e Redondela. A acollida
está a ser masiva en todos os
lugares. En catro anos, máis de
trescentas mil persoas viviron
unha experiencia única polas

súas características, pois non
existe no Estado español outra
exposición na que se faga unha
visita guiada, que sexa gratuita
e onde as empresas poidan ver-
se representadas.

Prazas de Compostela, Pa-
seando Imaxes, Museo Balei-
ro, S.A.N.T.I., Catedral Romá-

nica, Ritos e Lendas da Cate-
dral, Vértixe e Cidades do Ca-
miño son as oito salas que lle
permiten aos visitantes pasear
polas prazas máis representati-
vas de Santiago, mergullarse
nos fondos mariños das rías
galegas dentro dun submarino
ou contemplar Galiza dende o
aire. Os máis preguiceiros te-
ñen a posibilidade de facer o
camiño de Santiago dende
Roncesvalles sen moverse do
sitio, visitando as igrexas máis
importantes, ou experimentar
un curioso percorrido por un
ceo e un subsolo imaxinarios
ao redor da Catedral subidos
nunha montaña rusa. A masco-
ta do Xacobeo, Pelegrín, invita
os asistentes a vivir unha lenda
da catedral, mentres unha sor-
presa final agarda facer a súa
aparición: o botafumeiro, que
non podía faltar, impregna toda
a estancia co seu representati-
vo recendo a incenso. ♦

XAN CARBALLA

Galiciadixital:
o país nun museo tecnolóxico
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Desde varios espazos
están a poñernos irtos
a nós, galegos de

nación, cidadáns do mundo.
Da dereita á esquerda, de
arriba abaixo, tiran por nós
para que sexamos como eles
quixesen.

A batalla do “nacionalis-
mo español” de todo o sécu-
lo XX que tomou estado de
alerta coa presidencia de
José María Aznar, 1996-
2004, botou man dos mass
media e das forzas coactivas
do Estado para danar até o
miolo as “nacionalidades
históricas” –Galiza, Euska-
di, Catalunya. Dado o
contexto social de depaupe-
ración de toda filosofía polí-
tica, o dano é profundo e o
atraso para o diálogo en
Europa crecente.

Seguir a canonizar como
actual ao “Estado-nación” é
insensato. Tales entes de
longa historia están a caer
en desuso e en dar paso á
formas políticas servíbeis. A
UE é a formación política
de actualidade: un entrama-
do de países que posúen cul-
tura con trazos
suficientemente comúns e
diversidade de historia pro-
pia. Estes países son ou
intentan ser “comunidades”
con poderes suficientes para
participaren na UE por sí
mesmas. Son as “comunida-
des-nación” e a súa
terminación política é Euro-
pa, non un estado, nin un
superestado, senón unha
Societas politica de consenso
e de voluntaria adscrición.

Se a fronte aberta contra
ás nacións sen estado é un
locus habitual de malas
interpretacións, os partidos
deses territorios inda sopor-
tan máis tales insidias. Así o
BNG, creación propia dos
galegos. Os partidos conven-
cionais estatais están en agu-
da crise en Europa. O BNG
non é un partido convencio-
nal, é unha creación orixinal
froito de experiencia, de tan-
teo, para servir de posta ao
día deste país, de promoción
da dignidade dos seus
cidadáns e de cambio políti-
co-social. Hai partidos
integrados no BNG, mais a
estrutura interna desta “for-
mación política” é a dunha
fronte de militantes.

O BNG, como novidade
organizativa e inspirativa,
precisa de constante
revisión e enculturación no
medio social. Nestes intres
de creatividade, todo paso
adiante remove augas e da
ocasión a certos media para
amosar ignorancia e desvíos
da atención á zonas
privadas. O intelixente é a
condución do diálogo inter-
no que negocie estratexias e
verte á sociedade democra-
cia participativa. Todo invi-
ta a pensar que o BNG vai
poñer en acción canta
maquinaria sexa precisa pa-
ra un cambio de graos na
Galiza a que serve.♦♦

O ensino da música atingiu nos
últimos anos uma demanda social
extraordinária. Isto tem a ver com
a transformação dos modelos de
qualidade de vida operados na
nossa sociedade que pouco a pou-
co tratam de se aproximar dos
modelos europeios. O número de
estudantes de música multiplicou-
se mas com a LOGSE a oferta pú-
blica de vagas centra-se principal-
mente no ensino profissional. 

A imensa maioria dos estu-
dantes busca na música uma acti-
vidade complementar da sua for-
mação académica. Algo lúdico
que lhes desenvolva uma capaci-
dade artística. Um prazer criativo
que lhes ocupe o cérebro. Em
meio século não conheci nenhum
caso de músico profissional nem
amador em activo dar em drogas.
A prática de um instrumento im-
pinge uma disciplina mental de
muito proveito para a vida. 

A formação amadora, não
profissional, lecciona-se nas es-
colas de Música não regulamen-
tares, dependentes dos municí-

pios mas a maioria regidas por
empresas e instituições privadas,
como as Bandas de Música ou
Associações Culturais. A este ti-
po de ensino a lei não lhe recon-
hece valor académico e portanto
foi excluída das avaliações ofi-
ciais. E todo o ensino que não se
avalia gera desconfiança.

As organizações de ensino
privado da música levam anos
pedindo ao Ministério de Edu-
cação uma fórmula que substitua
os antigos exames livres e assim
os alunos que o desejem possam
ser avaliados com garantia e neu-
tralidade. Mas tanto o Ministério
como as Conselharias de Edu-
cação rejeitam recuperar os exa-
mes livres ou qualquer outra al-
ternativa avaliadora. Isso obrigou
a buscar soluções noutros países.

Duas vezes por ano milhares
de estudantes de música apresen-
tam-se a exames de avaliação
cuidadosamente regulamentados
por uma instituição privada es-
trangeira. Não têm qualquer vali-
dez oficial mas proporcionam

confiança tanto aos alunos como
as escolas porque desse modo al-
guém imparcial confirma o pro-
gresso feito e mais o nível al-
cançado. E com um custo inferior
ao que tinham os exames livres.

“Her Majesty The Queen”
mais “His Royal Highness The
Prince of Wales” encabeçam os
certificados que recebem os
alunos, que além disso também
recebem por escrito os comen-
tários do examinador razoando
as pontuações conseguidas e as
sugestões para melhorar. Tudo
isso em perfeito inglês que é o
idioma da organização ainda
que os exames se celebram por
toda Espanha.

Um extenso manual informa
pelo miúdo do plano geral que
divide cada instrumento em oito
graus, mais os Diplomas de Pe-
dagogia, Interpretação e Di-
recção. Também indica como
preparar o exame, e dá conselhos
práticos sobre os elementos que
se avaliam com a sua ponde-
ração no resultado global. 

O silabário de avaliação é um
pormenorizado currículo escolar
para todos os instrumentos e ma-
térias musicais, com uma propos-
ta media de quinze obras por grau
das que devem eleger-se três, o
qual dá uma ingente quantidade
de autores e obras. A informação
é tão completa que indica até a
editora de cada peça e mesmo o
endereço da editora. A maioria
editadas pela própria instituição.

A coisa é que nem uma só
editora espanhola ou portuguesa
figura lá, e as obras de composi-
tores ibéricos são praticamente
inexistentes. Será que as nossas
autoridades educativas têm espe-
cial interesse em destruir a nossa
história e mais o tecido industrial
da nossa musica?

Por via da avaliação estamos
a nos converter numa “Graciosa
colónia” musical do império de
“Her Majesty the Queen”. Sabia
que nos governavam uns pailães
mas não que fossem tão parvos
como para nos fazer trabalhar
para o inglês.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Trabalhar para o inglês

O dezaoito de maio, día interna-
cional dos museos, dedicouse es-
te ano ao patrimonio intanxíbel.
Aledeime abondo cando coñecín
esta homenaxe e lembranza á
tradición oral, á memoria, ás
xentes da terra. Aledeime moito
a propósito deste petroglifo de
Monteferro porque cada vez que
falaba del, ou ía de visita con
amigos, familiares, nenos de va-
rios colexios, sentíame incómo-
do porque non sabía o nome do
lugar no que se asenta até que fa-
lando cuns mariñeiros “dos de
antes”, Manolo Varela, Sito Cas-
tro e Lucio Penedo aprendéron-
me os nomes da terra e do mar,
os nomes do mundo, do noso
mundiño de todos os días, desta
parte do Val Miñor que se chama
algo máis ca Monteferro.

Entón desde aquela xa fun alí
varias veces e orgulloso xa lle
podo contar á xente que estamos
nas Pinisas Pequenas, así pro-
nunciado cun “s” que asubía e
bufa máis có mar que temos aos
nosos pés. A xente que vai comi-
go disponse arredor da rocha si-
tuada na beira do cantil, limpo a
laxe cunha vasoira de man e to-
dos admiramos un conxunto de
dezanove muíños naviculares de
soporte fixo a carón de microco-
viñas inscritas nun óvalo e varias
pegadas de pés dereitos e esquer-
dos descalzos.

Estamos perante unha super-
ficie importante, grande, singu-
lar. Só en Monteferro, aquí nas
Pinisas Pequenas e mais na Me-
da hai muíños no mesmo bordo
do mar. Hainos dentro de oque-
dades graníticas, preto de formi-
dábeis gravados, con vistas es-
pectaculares, ao pé dun reguei-
ro, pero ningún deles nun cantil,
e aínda menos xamais dezanove

pezas de moenda xuntas no
mesmo soporte. Ademais o sa-
ber daquela xente, quizais neolí-
tica, quizais, calcolítica ou da
idade do bronce, soubo escoller
un dos poucos afloramentos
graníticos de toda a península
de Monteferro que é unha in-
mensa mole de estratos de xisto
orientados norte-sur formando
parte do gran filón que vai do
Miño ao Barbanza.

É importante porque nel se
atopan varias das escasísimas
representacións de plantas de
pés da nosa arte rupestre. Aquí
podemos ver incluso as marca-
cións dixitais, e non descarta-

mos que as gravuras poidan
continuar por debaixo dunha
potente capa sedimentaria que
ataca polo N. da rocha.

É importante porque preto
dela emprázase un moxón desde
que no ano 1961 se delimitou o
perímetro e superficie de Mon-
teferro, monte en man común
desde 1983 que escuros ou qui-
zais sexa mellor dicir clarísimos
intereses especulativos, inmobi-
liarios queren facer deste parque
natural e arqueolóxico monte
público. Polo momento xa fica-
ron soterrados restos dunha edi-
ficación romana baixo os 60.000
m. de urbanización da Xermaña.

Desexamos que nos próximos
lustros os “chalés” non invadan
o resto de Monteferro e que non
teñamos que acceder entre “rúas
particulares” ao petroglifo das
Pinisas Pequenas e poidamos
amosarlle á xente como rompe o
mar no Charco, na Punta de Me-
xiloeira, na Tinalla, e como lar-
gan ou halan nasas na Porta ou
nos Xuncos e onde o 24 de de-
cembro de 1929 varou o Aslaug
custándolle a vida a un feixe de
cidadáns noruegueses.♦

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

de Estudos Miñoranos

Xoias da Arte na Pedra                 Xosé Lois Vilar Pedreira

As Pinisas Pequenas de Monteferro



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.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

UN FINAL MADE
IN HOLLYWOOD
Poderemos ver esta fita na
Praza Maior iste xoves 22.

■ 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.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

ARTESANÍA
A Casa da Cultura acolle es-
ta mostra até o 17 de agosto.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O ciclo de seminarios e ta-
lleres de imaxe, Cero en
Conduta, estrea iste xoves
22 o vídeo Balnearios
(2002), de Mariano Lli-
nás, e o venres 23, proxéc-
tase a edición restaurada de
Un perro andaluz (1929),
de Luís Buñuel. O ciclo
adicado ao produtor Julio
Fernández preséntanos, o
martes 27, a fita Darkness
(2002), de Jaume Bala-
gueró; o mércores 28 olla-
remos Dagon, La Secta del
Mar, dirixida por Stuart
Gordon; o xoves 29 será o
turno de Romasanta, a la
caza de la bestia (2004), de
Paco Plaza; e o venres che-
ga á pantalla a película El
Cid, la leyenda (2003), de

José Pozo. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ CONFERENCIAS

JAVIER PORTA FOUZ
O xefe de redación da re-
vista arxentina El amante
falaranos da Variedade do
Novo Cinema Arxentino,
iste xoves 22 ás 20:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

ALBERTO SCHOMMER
As súas fotografías exhí-
bense no Quiosque Alfonso
até o domingo 1 de agosto.

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.

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.

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.

SURREALISMO
A mostra Max Ernst e os

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

Sete séculos de historia dos persas
en 180 obras. “Sete mil anos de ar-
te persa” é unha exposición ao re-
dor dunha cultura que dominou a
fronteira entre Oriente e Occiden-
te durante xeracións e avanzou

fondamente nas súas creacións ar-
tísticas. O mosteiro de San Marti-
ño Pinario acolle esta mostra, en
colaboración coa Fundación La
Caixa, o goberno iraní e o Museo
Kunsthistorisches de Viena.♦

ArArte de Persiate de Persia
O O TTrinquerinque

O festival latino que se celebra no
parque de Castrelos de VIGO co-
meza o martes 27 ás 23 h. co con-
certo do contrabaixista cubano Is-
rael Cachao; o mércores 28 goza-
remos co son cubano de Bebo e
Chucho Valdés e a Latin Jazz
Big Band; o xoves 29 chega o me-
llor fado coa marabillosa voz da
portuguesa Dulce Pontes; e o
venres 30 escoitaremos en directo
a Carlos Baute e Coti.♦

Para Para VVigo me voyigo me voy
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☞ POR AMOR Á ARTE.
Unha moza, que prepara o

doutoramento en Belas Artes, li-
ga cun estudante doutra faculta-
de, pero ela resulta ser unha ma-
nipuladora que lle fai cambiar
de imaxe e que o enfronta os
seus amigos. Fáltalle un fervor.

☞ SPARTAN. A filla do
presidente dos EE UU de-

saparece e o servizo secreto co-
meza a buscala. Parece secues-
trada para a trata de brancas pe-
ro informan de que apareceu o
seu corpo. As intrigas do malé-
volo presidente americano.

☞ WHALE RIDER. Un-
ha nena maorí dunha es-

tirpe de xefes sente o rexeita-
mento do seu avó porque ao na-
cer morreu o seu irmán xemel-
go, destinado a ser o xinete da
balea: un guía do pobo que lle
impediría seguir esmorecendo.

☞ 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 fa-
moso neno de cinco

anos retorna ao cinema, nunha
aventura que parodia, en par-
te, 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 mi-

litar de Chile (1973) através
da ollada de dous cativos de
doce anos. Unha sociedade
dividida e enfrontada. Admite
comparacións co noso 1936 e
coa Venezuela actual. Moi
ben ambientada na época. Es-
pecialmente recomendábel
para os que non naceran ou
non lembran aqueles anos.
Federico Luppi, coma sem-
pre, 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

poucos medios, aceptábeis ac-
tores e sexo transgresor. Co-
rentón e corentona deben fa-
cerse cargo da súa nai recente-
mente viuva, pero ela non está
disposta a convertirse, aínda,
nunha vella. Con algún tramo
sen moito interese, paga a pe-
na por certas escenas, polo
planteamento inabitual e o
chiste: “Pensaba xa que o se-
guinte home que me tocaría
sería o forense”.♦

CarCarteleirateleira

Este macrofestival de música
electrónica celébrase o venres 23
e sábado 24 no Monte do Gozo en
SANTIAGO, e nel vanse xuntar al-
gúns dos mellores DJs do mundo.
O venres celebrarase un mercado
discográfico e tecnolóxico, así co-
mo demostracións e obradoiros
de produción de música electróni-
ca. O sábado poderemos gozar,
desde as 17 h e ate ás 15 h. do día
seguinte, do mellor techno e hou-
se da man de recoñecidos músi-

cos como os norteamericanos Jeff
Mills e Derrick May, o cana-
diense Richie Hawtin, os británi-
cos Ben Sims e Mark Broom ou
o portugués Dj Vibe. Para os que
aínda teñan gañas de baile, o do-
mingo 25 desde as 15 h. haberá
unha gran festa de peche na dis-
coteca Octopus de PONTECESU-
RES. As entradas poden adquirirse
anticipadamente en www.tick-
tackticket.com e en www.elcor-
teingles.es.♦

FestidanceFestidance

Este festival, que se celebrará na
vila coruñesa de CEDEIRA, conta
coa actuación, o venres 30, das
bandas Ultracuerpos, Chingale-
ros, Lascivos e Black Jujus. O

sábado 31 escoitaremos a Chee-
tah Chrome, Sweet Justice, Jon
Iturbe & The Radioganster, Ul-
tra 5 e Muletrain. A entrada ten
un prezo de 20 euros.♦

FestimalFestimal
O cantante presenta en directo as súas
baladas o venres 30 no Multiusos do Sar
de SANTIAGO; o sábado 31 estará no Au-
ditorio de Castrelos en VIGO.♦♦

Álex UbagoÁlex Ubago

Iste xoves 22 presenta o seu disco,
Unha viaxe pola música galega a
través do jazz e da world music,
no festival Baijazz, xunto con
Jacky Terrasson, en BAIONA; 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

Esta serie de concertos re-
collidos no Codex Calix-
tinus pretende ilustrar di-
ferentes lugares de rele-
vante tradición e recons-
truir o ambiente musical
da época. Poderemos
gozar coas audicións
do Coro Cirma na
Catedral, do luns 26
ao sábado 31 ás 8 h.,
cos Laudes de San-
tiago; na igrexa de
San Bieito do 26 ao
31 ás 11 h. na Misa
de Santiago e o mes-
mo 31 ás 19 h. coas
Vesperas de Santia-
go; e na igrexa de
San Martiño Pinario
do 26 ao 30 ás 19 h.
coas Vesperas. Ade-
mais o Ensemble
Organum dirixido por
Marcel Pérès vai dar va-
rios concertos na igrexa
de San Martiño Pinario
ás 22 h; o sábado 24 es-
coitaremos Santiago de
Compostela: Codex Ca-
lixtinus. As primeiras
Vésperas de Santiago (s.
XII); o luns 26 Roma: As

Vésperas de Pascua (s.
VII-XIII); o martes 27
París: Misa da Nativida-
de da Virxe (s. XII-XIII);
o mércores 28 Toledo: Li-
turxia da misa mozárabe

(s. XV); o xoves 29 Aqui-
tania: A Encarnación do
Verbo (s. XI-XII); o ven-
res 30 Benevento: O ofi-
cio grecolatino da adora-
ción da Cruz (s. IV-XII);
e o sábado 31 Xerusalén-
Santo Sepulcro: O oficio
noturno da Transfigura-
ción (s. XII).♦

Ciclo LitúrCiclo Litúrxico de Santiagoxico de Santiago

Chucho e Bebo Valdés.

PACO VILABARROS

O Museo
Massó

de BUEU
acolle unha

mostra en
homenaxe

ao pintor
Lugrís.



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 orga-
niza, parellamente, obradoi-
ros didácticos para centros de
ensino, campamentos de ve-
rán e visitas guiadas para
adultos. Máis información en
www.fbarrie.org. 

■ TEATRO

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.

COSAS MÍAS
O polifacético Moncho
Borrajo presenta o seu es-
pectáculo, do martes 27 ao
domingo 1 de agosto, no te-
atro 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.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

ESTADO DE SITIO
A galería Sargadelos orga-
niza esta mostra que pode-
mos ver na súa sala até o 31
de agosto.

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
No museo da Sociedade
Galega de Historia Natural
pódense 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.

■ MÚSICA

A TODO FILISPÍN
O sábado 31 a partir das 21
h. no parque Raíña Sofía ce-

lébrase este festival no que
poderemos gozar co directo
do ex Enemigos Josele Santia-
go; os andaluces O´Funk íllo;
o hip hop dos Violadores del
Verso; e a banda Loom.
Ademáis haberá un grupo de
percusión galego-senegalés
e números circenses e ani-
mación de rúa. A entrada an-
ticipada vale 15 euros e 18
na billeteira.

OS CEMPÉS
O grupo de música tradicio-
nal, despois de anos de éxi-
tos, e como mostra o último
festival de Ortigueira, vai
dar un concerto o sábado 31.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

QUAE VISA PLACENT
No IES Auga da Laxe, e até
iste venres 23 de xullo, po-
deremos visitar a mostra dos
pintores Antonio Quesada,
Antón Abreu, Pepe Manti-
lla, 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.

O GrO Groveove
■ EXPOSICIÓNS

VIAXE DE NÁPOLES
A SANTIAGO...
de Galicia, entre devoción e
picaresca. Vinte e unha lá-
minas de extraordinaria be-
leza realizadas por Nicola
Albani en 1743, nas que na-
rra as súas propia vicisitu-
des. Na galería Lembranza-
Sargadelos até o 30 de xullo.

AA GuardaGuarda
■ MÚSICA

CUBE
A banda de new metal vai
dar un concerto este ven-

res 23 na sala Zeppelín.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

EXCÉNTRICOS
Poderemos ver esta colecti-
va, até o 9 de setembro, no
Nuseo Provincial.

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.

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.

■ DANZA

CANTIGA
Druida Danza presenta es-
te espectáculo de ballet con-
temporáneo iste xoves 22.

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.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

XABIER CASTRO
Os seus traballos ao óleo
poderemos coñecelos no
Ateneo desde iste xoves 22
até o 24 de agosto.

ESENCIA DE
ESPIRITUALIDADE
DE GALICIA
Mostra sobre a Ribeira Sa-
cra que podemos visitar na
Catedral até o vindeiro 22
de agosto.

CUASANTE
Interiores titula a súa mostra
de pintura que podemos ollar
na galería Marisa Marimón
até o 24 de setembro. A gale-
ría pecha durante agosto.

RAMÓN CONDE
O museo Municipal é o lugar
onde este artista amosa as sú-
as obras até final de xullo.

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-
vintes de Venezuela, Chile,
Xapón, Irak, Grecia, Cuba,
Taskente e do Estado espa-
ñol, até o 10 de setembro.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

BERCE DE ESCRITORES
Centrada nas referencias a
Rosalía, Cela, Macias ou
Nicasio Pajares poderemos
visitala nas Fundacións
C.J. Cela e R. de Castro até
o 31 de outubro.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS 

ÁNGEL LORENZO
Podemos ollar a súa obra
no Casal de Pereirós até o
martes 27.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

DARA ESCRIBANO
A pintora viguesa expón no
Centro Cultural Xinzo até o
31 de xullo (de 16 a 22 h.).

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

VI FESTA
DOS MAIORES
Que terá lugar o luns 26 no
teatro Principal a partir das
8 do serán con entrada li-
bre. O pregón será realiza-
do polo teólogo e poeta Xo-
sé A. Miguélez, haberá
agasallos de homenaxe ás
persoas maiores e a actua-
ción do grupo Caruma.

■ EXPOSICIÓNS

EUSEBIO RIVERO
Desde martes 27 e até o 24
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Os distintos programas que
engloban as actividades
músicais dos próximos días
do Xacobeo anuncian as ac-
tuacións do portorriqueño
Chayanne o venres 23 en
FERROL. Chenoa cantará o
domingo 25. no Recinto
Feiral de ARTEIXO. En RE-
DONDELA actúan Ariel Rot,
Limones e Fía na Roca, o
sábado 24; o mesmo día ve-
remos a Cómplices en TUI;
e en SANXENXO a Gloria
Gaynor, o domingo 25.
Alejandro Sanz vai dar un
concerto, dentro da súa xira
No es lo mismo, o venres
30 no Coliseum da CORU-
ÑA; repetindo o domingo 1
de agosto en CAMBADOS. O
sábado 31 poderemos es-
coitar a Rubén Blades e
Elo, na BAÑA; e a Luar na

Lubre, Cadillac e Manolo
Tena en ARNOIA. As galas
televisivas de La 2 contarán,
o sábado 24, con Siniestro
Total e Convidados, en
CEDEIRA; e con Mercedes
Peón, Cristina Pato e Su-
sana Seivane en SANXEN-
XO, o sábado 31. Los Cien
en Vivo presentan a Fran
Perea e Domine Cabra en
MARÍN o sábado 31. Entra-
das á venda e máis informa-
ción en www.xacobeo.es.♦

Festival de Música de GaliciaFestival de Música de Galicia

Os Monicreques de Kukas, a través
de marionetas de gran formato, pro-
poñen un percorrido por diferentes
lendas da tradición popular galega.
Kukas ideou a súa Galiza Máxica co-
mo unha versión libre de mitos e len-
das fantásticas da cultura popular, co-
mo os aquelarres, o demo enganado,
o pescador e a meiga, o nubeiro, a co-

ca de Redondela e as covas do Rei
Cintoulo recollidos, na súa meirande
parte, polos irmáns Carré Alvarellos.
Até o venres 23 estará na Praza do
Concello de MONDOÑEDO; e do mar-
tes 27 ao venres 30 no Cantón dos
Moreno en RIBADEO; e do 3 ao 6 de
agosto estará na praza de Alfredo
Brañas en CAMBADOS.♦♦

Galiza MáxicaGaliza Máxica

Onde poderemos coñecer as últimas no-
vidades editoriais ou mercar ese libro
que andabamos buscando, beneficiándo-
nos de descontos. En CANGAS até o do-
mingo 25; e na CORUÑA, do domingo 1
ao martes 10 de agosto.♦

Feiras do LibrFeiras do Libroo

Organizado por Festigal, Funda-
ción Galiza Sempre e Galiza No-
va, no Campus Universitario de
SANTIAGO, terá lugar o sábado 24
e domingo 25. Haberá xonas para
xantar e cear, zona de acampa-
mento. No aspecto musical pode-
mos adiantar que, o sábado 24, es-
tarán os DJs Amnemesis Vibes;
Davide Salvado e Pepa Yáñez fa-
rán a presentación do festival no
que actuarán Lamatumbá (Gali-
za); Manecas Costa (Guiné Bis-
sau); e Arianna Puello (Repúbli-
ca Dominicana). E o domingo 25
estarán o cubano Norge Batista;
os galegos Xarín; os romaneses-
xermanos Electric Gypsyland; e
a nosa Mercedes Peón. Ao longo
dos dous días actuarán polo recin-
to Kevin Carr e amigos; O Ran-
cho de Chafé; Xarín; Teatro
Clandestino; e Teatro Happe-
ning. Exposicóns como Marea

Negra, do Colexio de Xornalista;
Palestina: crónica dunha inxus-
tiz, da Fundación Araguaney;
Proxecto Multimedia, de diver-
sos autores de Galiza, Portugal e
Brasil; e Nacinalismo Galego:
160 anos nuns intres, da Funda-
ción Galiza Sempre. O sábado 24,
na Galería das Ideas habera dis-
tintos debates: ás 11, Estatuto de
nación: Galiza sen límites, con
Carlos Aymerich, Cecilia Pérez
Orxe, Iosune Aritzondo e Carlos

Amoedo; ás 13, A cultura galega
posíbel, a cultura galega necesa-
ria, con Pancho Casal, Pilar Gar-
cía Negro, Marica Campo e Tu-
cho Calvo; e ás 19 h, A violencia
contra as mulleres: políticas pa-
ra conbatela, con Susana Costas,
Ana Rúa, Olaia Fernández Davila
e Celia Balboa. O domingo ás 18
h, A globalización da tortura: de
Guantánamo ao Iraque, con En-
carna Otero, Anxo Quintela, Fer-
nando Martínez Randulfe, e Fran-

cisco Carballo. Na Galería das
Letras, entre o sábado e o do-
mingo, farase a presentación de
10 libros de distintos autores e
editoriais, recitais poéticos e con-
versas. Na Galería Audiovisual
(situada na NASA) presentaranse
distintos audiovisuais durantes
os dous días, destacando, o do-
mingo, o documental Santa Li-
berdade, de Margarita Ledo
Andión. Ademais, pasarúas con
Caramuxo Teatro; xogos popu-
lares globoflexia e manualidades
pola A.C. Ameneiro; obradoiro
musical de cantos africanos, asiá-
ticos, sudamericanos, lusófo-
nos...; demostración e exercicios
de efeitos especiais para cinema
e tv con Ricardo Spencer; teatro
de títeres con Tanxarina; feiras
artesanais e de asociacións e co-
lectivos... Máis información en
www.festigal.com♦♦
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de agosto na sala Teucro po-
deremos ver as súas pinturas.

LATITUDES II
Podemos ver esta mostra
até o 4 de setembro na sala
de Caixa Galicia.

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, formado
por Alberto Carpo, Alfre-
do Eiras, Ánxeles Penas,
Emilio Celeiro, Carlos Pe-
reira, Manuel Romero,
Celestino Poza, Sabela Ba-
ñas e Berta Ares, exhiben a
súa obra máis recente, xunto
con traballos realizados es-
pecificamente para esta
mostra, no bar Liceum.

■ MÚSICA

FILIPA PAIS NON VÉN
O seu concerto, programa-
do no Liceum para o venres
23, fica en suspenso até o
17 decembro.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE GALICIA
Fotografía etnográfica. En
homenaxe a Xoaquín Lou-
renzo, no Museo Etnolóxi-
co até finais de xullo.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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.

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS BARCÓN
Podemos ver unha seleción
do seu traballo na Casa da
Cultura até o venres 30. O
mesmo lugar acolle unha
mostra de Maquetas Navales.

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.

■ EXPOSICIÓNS 

A MULLER NA OBRA DE
GRANELL
Desde iste xoves 22 pode-
remos contemplar no Mu-
seo Granell esta retrospec-
tiva na que, a través de 100
obras do artista, se tenta
amosar a influencia do xé-
nero feminino, tanto na súa
produción plástica como li-
teraria.

ROSALÍA ILUSTRADA
Até o 10 de setembro pode-
remos ollar na Casa Simeón

excelentes traballos dos
mellores debuxantes do pa-
ís inspirados na obra da
ilustre poetisa.

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.

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 aco-
llen a mostra Campo de Es-
trelas 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 pre-
sentan, o venres 23, o seu
disco ¡Que grande es esto
del amor!

TTuiui
■ ACTOS

V NOITE
INTERNACIONAL
DO MIÑO
O martes 27 ás 21:30 no
parque do Laxal de Rebor-
dáns xúntanse diversas
agrupacións folclóricas
procedentes de Colombia,
Togo, Taiwan, Hungría,
Bulgaria e Galiza.

■ MÚSICA

XI ENCONTRO
DOS POBOS
O grupo Do Lusco ó Fusco
organiza este acto, no que
van estar presentes grupos

III PREMIOS AGRARIOS
A Consellaría de Política Agroalimen-
taria e Desenvolvemento Ruralpreten-
de recoñecer e valorar, con estes galar-
dóns, as entidades e profesionais que
traballan a prol do sector agroalimenta-
rio. Para isto estabelecen 7 modalida-
des de participación: Premio ao Labor
Informativo e/ou Divulgador, para os
medios de comunicación escrita, radio,
televisión e internet; mellor Traballo
de Investigación ou Experimentación;
Muller Rural Emprendedora; Iniciati-
va de Agricultor Novo, dirixida a per-
soas menores de 40 anos, residentes na
Galiza e que leven máis de 3 anos in-
corporados á actividade agraria desen-
volvendo iniciativas de modernización
da nosa agricultura; Entidade Asociati-
va Agraria; Calidade Alimentaria; e
Distinción Honorífica, para aquelas
persoas ou entidades que, de xeito rele-
vante, dirixiran a súa actividade cara o
mundo agrario ou alimentario galego.
Para cada categoría concédese un pre-
mio de 3.000 euros, e para participar os
interesados deben presentar as súas so-
licitudes, antes do 3 de setembro, na
Consellaría de Política Agroalimentaria

e Desenvolvimento Rural, sita no Edi-
ficio Administrativo San Caetano,
15771 de Santiago de Compostela, ou
a través de calquera dos procedementos
previstos na Lei 30/1992, do 26 de no-
vembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións e do procedemento admi-
nistrativo común. Máis información no
teléfono 981 540 023.

CAMPAMENTO URBANO
Entre os días 2 e 13 de agosto a aso-
ciación xuvenil sen ánimo de lucro
Amencer organiza a XVII edición des-
ta actividade alternativa para o tempo
de lecer, destinada a crianzas de 9 a 14
anos, sobre todo aquelas que non po-
den participar en campamentos de aire
libre, ben sexa por motivos econó-
micos, familiares ou de fracaso esco-
lar. Dado o seu carácter aberto e gra-
tuíto, a asociación reclama a colabora-
ción de todos aqueles que queiran
aportar libros de literatura infantil e
xuvenil, material escolar (tesoiras, car-
tolinas, folios, rotuladores...) ou axuda
económica, para o que poñen a dispo-
sición dos interesados o nº de conta:
2080/0261/25/0000011459 da oficina

de Caixanova das Lagoas en Ourense.
Máis información en amencer@teleli-
ne.es ou no teléfono 988 218 123.

II PREMIO PURA E DORA
VÁZQUEZ
A Deputación de Ourense promove a II
edición deste galardon de literatura in-
fantil e xuvenil, nas modalidades de na-
rración e ilustración, dotado con 3.000
euros para cada categoría. Na primeira
poderán participar todos aqueles auto-
res de calquera nacionalidade que pre-
senten os seus orixinais, de carácter
inédito, en lingua galega. De cada ori-
xinal entregaranse seis copias, en papel
tamaño folio ou holandesa, mecanogra-
fados a duplo espazo e por unha soa ca-
ra, no Rexistro Xeral da Deputación si-
ta na rúa do Progreso 32, 32003 de Ou-
rense. Co orixinal, que se presentará
baixo lema, achegaranse, nun sobre pe-
cho, os dados completos do autor, así
como o título do libro. Na modalidade
de ilustración poderán concorrer todos
os ilustradores de calquera nacionalida-
de que presenten como mínimo dez de-
buxos, inéditos e orixinais, tomando
como base o texto premiado na moda-

lidade de narración deste II Premio Pu-
ra e Dora Vázquez e a el referidas. Co-
as ilustracións, que se presentarán no
seu conxunto baixo lema, achegarase,
nun sobre pecho, os dados completos
do autor, debendo entregarse, antes do
20 de decembro, no Rexistro Xeral da
Deputación.

IX PREMIO MANUEL
RAÍMONDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e Congre-
sos da Estrada promove este certame,
no que poderán participar aqueles tra-
ballos, ou serie de traballos (até un má-
ximo de cinco), que teñan como tema a
lectura, e que sexan publicados, en lin-
gua galega, en calquera dos medios de
comunicación escritos, até o 30 de xu-
llo. Os autores deberán remitir unha pá-
xina orixinal dos artigos, na que conste
a data de publicación e o medio, acom-
pañada dos seus dados, á sede da Fun-
dación (Zona Deportiva s/n, 36680 A
Estrada) antes do 11 de agosto. A do-
tación económica do premio será de
1.500 euros. Máis información en
www.a-estrada.org, no teléfono 986
573 406 ou no fax 986 573 761.♦
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CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E
TURISMO

Vénse de anunciar a convocatoria públi-
ca para a provisión, polo sistema de libre
designación, dun posto de traballo va-
cante nesta consellaría. Os funcionarios
que opten a el deberán presentar as soli-
citudes no rexistro xeral da consellaría,
nas delegacións provinciais ou en cal-
quera das oficinas previstas no artigo 38
da Lei 30/1992, do 26 de novembro.♦

D.O.G.D.O.G.Das festas da capital galega desta-
camos algunhas actividades O sá-
bado 24, ás 11 h, na Estación de
Ferrocarril, Concentración de co-
ches antigos; ás 23:30, Queima
da fachada gótica da catedral, es-
pectáculo de luz e son extraordi-
nario. O luns 26 celébrase o XX-
VI Día do Traxe Tradicional que
comezará ás 11:30 h. coa concen-
tración das persoas ataviadas na
Alameda; na Praza da Quintana
ás 22 h, Nova Galega de Danza.
O martes 27 será o Día das Ban-
das; o xoves 29 comeza o XXVI
Encontro de Chave O centro

neurálxico da música vai ser a
Praza da Quintana: o sábado 24 ás
24:30 gozaremos coa Orquestra
Nacional do Barbés (de balde); o
domingo 25 ás 23 h., e con entra-
da libre, escoitaremos ao gaiteiro
X.M. Budiño; o luns 26 á mesma
hora chega Spirit of the Dance,
música, canción e danza celta,
con entradas que abalan entre os
30 e os 15 euros; o mércores 28 é
o turno de Estopa cunha entrada
única de 18 euros; o xoves 29 es-
coitaremos a Danza Invisible; o
venres 30, Seguridad Social; e
para remate das festas, o sábado

31, Los Secretos presentarán o
mellor pop dos 80. A música che-
gará tamén á Praza do Toral o sá-
bado 24 ás 2 h. cos cubanos Los
Orlando; o luns 26 ás 23 h. o gru-
po de música tradicional Ultreia;
o martes 27 escoitaremos ao gru-
po Colexiata do Sar; o venres 30
estarán os cameruneses Justin
Tchatchoua Band, ás 24 h; e á 1
h. do sábado 31 danzaremos co
mellor reggae da man da banda
Afro Brass. Venda de entradas no
teatro Principal, e no servizo de
telebilleteira de Caixa Galicia e
El Corte Inglés.♦
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de Chequia, Alacant, A
Guarda e Tui, este venres
23 ás 22:30 h. na Praza de
San Fernando. No mesmo
lugar e á mesma hora pode-
remos gozar, o sábado 31,
co XIII Festival de Ban-
das, no que van tocar a
Banda de Música Popu-
lar, de Tui e a Unío Musi-
cal Covarxina, de Caste-
lló. De haber choiva os es-
pectáculos trasladaranse ao
teatro da Área Panorámica.

VValdoviñoaldoviño
■ CINEMA

EL ÚLTIMO SAMURAI
Iste xoves 22 podemos ver is-
ta película na Casa da Cultu-
ra. O xoves 29 proxéctase
Cuando menos te lo esperas.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

ANDRÉS SANTEIRO
O artista amosa a súa obra
na Casa do Escudo.

VVigoigo
■ EXPOSICIÓNS

JORGE CASTILLO
Presenta a súa obra máis re-
cente na Casa das Artes, até
o 12 de setembro.

UNIÓN DE EXPLOSIVOS
ESPAÑOLES
Exhibe a súa coleción até o
31 de agosto na fundación
Caixa Galicia.

MARTA OLIVARES
Podemos contemplar o tra-
ballo desta artista na Casa da
Cultura até o 29 de agosto.

GILFER
A súa pintura amósase até o
venres 23 na galería Bacelos.

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.

YANKA XL
A Casa da Xuventude acolle
até o venres 30 as súas ins-
tantáneas en branco e negro.

BAD BOYS
Até o 5 de setembro no salón
de actos do MARCO podere-
mos ver gratuítamente esta
serie de vídeos de artistas es-
pañois, producida polo Mi-
nisterio de Asuntos Exterio-
resco gallo da 50 Bienal de
Venecia, na que se exhibirán
en proxeción monocanle, en
continuidade, pezas de Ma-
nu Arregui, Carles Con-
gost, Jon Mikel Euba, Jo-
an Morey, Sergio Prego,
Pepo 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 conti-
nente. As súas raíces, andi-
nas en esencia, son univer-
sais na súa proxección, xa
que a súa inspiración é o ser
humano cos seus sentimen-
tos e emocións. Nado en
Quito en 1919, de pai indíxe-
na e nai mestiza, foi o maior
de dez irmáns, dando mos-
tras de poseer dotes excep-
cionais desde moi cedo. De
longa traxectoria e amplio
currículo de premios e galar-
dóns, podemos contemplar a
súa obra no Centro 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.

THE LAST PICTURE
SHOW
Mostra sobre as Tendencias
conceptuais e os novos usos
na fotografía entre 1960 e
1982, producida polo Walker
Art Center de Minneapolis.
Poderemos ver as máis de
200 obras de 55 artistas, en
todo tipo de formatos e so-
portes, 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.

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. Pro-
rrogada até o 5 de setembro.

A RECONQUISTA
Este episodio histórico re-
créase até o 25 de xullo no
museo Quiñones de León.

■ TEATRO

HIPOTECADOS
A obra de Daniel Besse, diri-
xida por Francisco Vidal e
interpretada por Pedro Osi-
naga, Remedios Cervantes
e Manuel Tejada, represén-
tase iste xoves 22, ás 20:30 e
23 h., no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ MÚSICA

BAGAD KEVRENN
AN ARVOIG
O grupo bretón vai dar un
concerto iste xoves 22.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

FOTOXORNALISMO
EN LUGO
Podemos ver esta mostra de
fotografía na sala de Caixa

Galicia até o 31 de agosto.

PonferradaPonferrada
■ EXPOSICIÓNS

XURXO LOBATO
O recoñecido fotógrafo amo-
sa, até finais de setembro no
Museo de El Bierzo, a mostra
El Camino Encantado, na
que presenta 50 instantaneas
en color onde reflicte a súa
ollada persoal do Camiño de
Santiago nesta zona.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

RICARD TERRÉ
Um ano de fotografía espan-
hola. Imaxes dos anos 50
que fan del un documentalis-
ta estético e renovador da fo-
tografía, de acordo coa vi-
sión de Cartier-Bresson. No
Centro Portugués da Foto-
grafía até o 5 de setembro.
Entrada de balde.

VI PORTOCARTOON
WORLD FESTIVAL
É o maior festival de Portu-
gal e un dos tres primeiros
do mundo. O tema desta
edición é o de Desporto e
Sociedade e a mostra inclue

os traballos premiados e as
mencións de honra, chegan-
do a 228 orixinais. Até fi-
nais de setembro no Museu
Nacional da Imprensa.

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.♦

GRAMÁTICA EONAVIEGA
http://usuarios.lycos.es/aureano/eonavie-
ga.pdf

Libro de Xavier Frías que recolle un ex-
tenso resumo da gramática da variante do
galego que se fala na comarca que hai en-
tre os ríos Eo e Navia, na provincia de As-
turias. Trátase dun documento en formato
PDF que se pode baixar da rede e impri-
milo. Editada pola Mesa pola Defensa do
Galego de Asturias, pretende a unifica-
ción da escrita desta forma dialectal.♦
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■ Véndese cámara fotográfica ré-
flex Canon EQS 500 do ano 1998 e
con zoom de 28-80 mm, coma nova.
Chamar ao 670 503 810.

■ 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.

■ 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, arma-
rios empotrados, cociñas, mobles a me-
dida, portas, tarimas, frisos...  na Terra
Cha. Presuposto sen compromiso. 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 re-
sidente no País Vasco. Gustaríame co-
ñecer 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 unha cooperativa
de tendas de roupa, música e de
cultura de carácter antiglobalizador
e galeguista. Se queres montar na
túa vila ou cidade unha sucursal, chá-
manos, informarémoste sen compro-
miso. Telf. 600 717 628.♦

Anuncios de baldeAnuncios de baldeJosé mostra
a súa

pintura na
galería

Sargadelos
de VIGO.

No PORTO
podemos
ver 228
orixinais do
Portocartoon
World
Festival.

Oswaldo
Guayasamín
mostra
a súa obra
no C.C.
Caixanova
de VIGO.



DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Xosé Fernández Puga.
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*. Redacción 986 433 886 - 22 24 05. Fax 986 223 101.

info@anosaterra.com
Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

8
40

00
21

3
03

10
4

0
1

1
3

8Nº 1.138
Do 22 ao 28 de xullo de 2004Ano

XXVII. IV Xeira

Historia de Galicia A terra quere pobo

Unha nova historia
de Galicia.
Ramón Villares debrúzase
sobre o noso pasado
para procurar nel as
principais claves da
Galicia de hoxe.

Ramón Villares

III Premio Ramón
Piñeiro de Ensaio.
Outra maneira
de pensar Galicia.
Unha aposta
pola modernidade,
á procura dun discurso
que se adapte
aos novos tempos.

X.L. Barreiro Rivas

Biblioteca Álvaro Cunqueiro

Biblioteca Vicente Risco

Merlín e
familia.

POESÍA
Mar ao norde.

Cantiga nova
que se chama
riveira.

Poemas
do si e non.

O porco
de pé.

A trabe de ouro
e outros contos.


