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QUINTANA
‘Serei o presidente

do emprego’
(Páx. 7)

O PP sobe a
moral en Silleda

(Páx. 8) 1,75 euros

NACIONALISTAS E SOCIALISTAS ESTÁN A DESENVOLVER
unha (pre)campaña bastante distinta. Touriño pretende entrar na
bolsa de votantes do PP agora descontentos, Quintana fai unha
aposta reivindicativa. As diferenzas na mensaxe visualízanse con
claridade cando se trata de criticar a Fraga. O candidato socialista
salva os primeiros anos da súa presidencia e concreta o declive na
catástrofe do Prestige. Quintana, sen negar que en quince anos me-
llorou, como non podía ser doutro modo, a calidade de vida de
moitos galegos, critica no seu conxunto a política do PP. Unha po-
lítica que, en palabras do profesor Xavier Vence, é un bo exemplo
dun neoliberalismo que levou a mans foráneas sectores estratéxi-
cos galegos (exemplo: Leyma), que provocou o repunte da emi-
gración, que desmantelou explotacións e emprego autónomo no
campo e na pesca e que distanciou a Galiza dos parámetros esta-
tais e europeos. Polo demais, Quintana contrapón a mellora de
Allariz coa realidade de Galiza desde que Fraga é presidente. Nin
que dicir ten que esa realidade é pintada por Fraga de cor de rosa.♦

OUTRO IDIOMA É POSIBLE
Teresa Moure

PREMIO RAMÓN PIÑEIRO
DE ENSAIO 2004.
Teresa Moure propón unha lingua
artificial que favoreza os
intercambios culturais sen prexuízo
da lingua propia de cada
comunidade. As dificultades na
comunicación salvaranse só con
mecanismos que non respondan aos
intereses ideolóxicos da
globalización e o pensamento único.

Os negocios
de Paulo Crespo co PP

(Páx. 18)

XAVIER VENCE,
autor de O fracaso neoliberal en Galiza

‘Con Fraga
desapareceu gran

parte do capital
autóctono’

(Páx. 12 e 13)

E Paco Vázquez xurou bandeira
(Páx. 2 e 3)

Beiras e
Pérez Barreiro
reciben o Pedrón

(Páx. 24)

Éxito
da película
Hai que botalos

(Páx. 28)
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XAVIER VENCE,
autor de O fracaso neoliberal en Galiza

‘Con Fraga
desapareceu gran

parte do capital
autóctono’

(Páx. 12 e 13)



“Xa é hora de esixirlle ás institu-
cións a retirada de todos os sím-
bolos franquistas, que lembran os
verdugos e cómplices do exter-
minio”, declaran os portavoces
da Asociación para a Recupera-
ción da Memoria. Lembran ta-
mén que “as familias das vítimas
aínda teñen que aturar discrimi-
nacións e humillacións, entre elas
a existencia de rúas e edificios
públicos adicados a quen repri-
miron, pasearon e ofenderon aos
que discrepaban da súa maneira
de ver e construír sociedade”.

A mesma Asociación resalta
que “é impensábel que hoxe per-
viva a simboloxía nazi en cal-
quera país democrático; é tamén
imposíbel atopar unha rúa, unha
placa ou un monumento que
lembre ou faga referencia aos
responsábeis destes crimes”.

Case 600 asesinatos,
polo de agora

Segundo recolle o historiador
Luís Lamela no seu libro A Coru-
ña 1936, 559 persoas foron asasi-
nadas na comarca da Coruña des-
pois do levantamento militar do
18 de xullo; cifra que pode estar
aínda lonxe da realidade porque
queda bastante por investigar.
Entre os asasinados figuran as
máximas autoridades, como o al-
calde, o secretario do concello e
o gobernador civil, cuxa muller,
Juana Campdevila, que estaba
embarazada, foi asasinada, cos
peitos rabanados e guindada nun-
ha cuneta de Rábade, a 16 quiló-
metros de Lugo. Miles de homes
e mulleres foron encarcerados,
perseguidos, detidos, depurados,
sancionados, despedidos do tra-
ballo ou tiveron que exiliarse. Só
no concello, máis de cen funcio-
narios foron depurados.

Escudo da ditadura

O escudo da ditadura, coa aguia, o
xugo, as frechas e o lema “unha
grande e libre” é,
segundo lembra a
Asociación pola
Recuperación da
Memoria, “ilegal,
xa que foi sustituí-
do polo escudo
constitucional coa
publicación da Lei
33/1981 (BOE 250
de 19 de outubro) e
o Real Decreto
2964/1981 de 18
de decembro, que
fixo público o modelo oficial de
escudo de España (BOE 303 de 19
de decembro de 1981)”. Non em-

bargante, aínda continúa visíbel en
numerosos edificios públicos da
Coruña, comezando polo Pazo
Municipal de María Pita (na vi-

dreira da entrada
principal). Tamén
se atopa nas fa-
chadas do cuartel
de Atocha, da Co-
mandancia Mili-
tar da Mariña, en
Correos (edificio
recentemente res-
taurado), no edifi-
cio da Xunta
(fronte ao hospital
Materno Infantil).
Na Alfándega o

escudo ditatorial atópase na facha-
da e tamén na vidreira do teito do
vestíbulo.

O alcalde desouve
as recomendacións do partido

O 36º Congreso do PSOE, coinci-
dindo coa celebración dos seus 125
anos, aprobaba por unanimidade o
3 de xullo de 2004 unha resolución
que lle esixía aos seus alcaldes a
retirada da simboloxía franquista.

A Comisión de Administra-
cións Públicas do Congreso
aprobaba o 3 de novembro, sen
ningún voto en contra, emprazar o
Goberno para que se retire a sim-
boloxía franquista que permanece
en edificios públicos e concellos.

A pesar destas recomenda-
cións, o alcalde Francisco Váz-
quez declaraba o 9 de xullo de
2004 que non se eliminarán as
referencias que quedan da dita-

dura e descartou suprimir os no-
mes das rúas e prazas franquis-
tas: “Xa se fixeron os cambios
que deberon facerse”. O argu-
mento último de Vázquez é que
na Coruña non existe simboloxía
franquista e, xa que logo, non se
pode suprimir algo que non exis-
te. Unha nota oficial do goberno
municipal anunciaba o 22 de no-
vembro de 2004 que non se reti-
rarán das rúas os símbolos fran-
quistas: “Nesta cidade non hai
símbolos franquistas, senón que
hai símbolos históricos”.

PP e PSOE da Coruña
en contra da retirada

O grupo municipal do BNG da
Coruña tentou que se aprobasen
varios rogos nos últimos meses
que non foron atendidos polo go-
berno local socialista. Así, no
Pleno do 26 de abril de 2004 pre-
sentaba un rogo para que o Go-
berno Municipal procedese no
prazo de tres meses á retirada de
todos os símbolos franquistas e o
27 de maio instábao a presentar
unha proposta para que o Pleno
da Corporación manifeste a súa
condena do levantamento militar
do 18 de xullo de 1936, a súa so-
lidariedade e recoñecemento co-
as persoas represaliadas. Como
homenaxe a estas, propoñiase a
celebración dun congreso de re-
cuperación da memoria históri-
ca, en colaboración cos conce-
llos da comarca. 

O pasado 2 de novembro os
nacionalistas presentaban outro
rogo para que se retirasen os escu-
dos franquistas dos edificios pú-
blicos e do propio concello e un
máis para que dentro do edificio
do cárcere se coloque unha placa
lembrando a todas as persoas que
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A Coruña é a cidade galega con máis símbolos da ditadura

Revival franquista de Paco Vázquez
H. VIXANDE

A Coruña é a cidade galega con máis simboloxía franquista. Así se recolle na documentación
que presentou a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Galicia o 14 de
abril de 2004 no Parlamento Galego. A cidade viviu tamén esta semana os actos do Día das
Forzas Armadas, coincidindo co anuncio por parte do seu alcalde, Francisco Vázquez, da co-
locación dunha bandeira española de grandes dimensións nun lugar privilexiado da urbe.

O Alcalde, Francisco Vázquez, no momento en que bica a bandeira de España.                                                VÍCTOR ECHAVE / AGN

‘Nesta cidade
non hai símbolos
franquistas, senón
que hai símbolos
históricos”.
FRANCISCO VÁZQUEZ



permaneceron alí como presos
políticos. Tamén solicitaban que
unha parte do edificio se dedique
a museu, con material referente á
loita pola democracia desde 1936
até os nosos días. No Pleno de 7
de marzo de 2005, o BNG presen-
tou outro rogo para que se supri-
ma a simboloxía nas vivendas
promovidas polo franquista Insti-
tuto Nacional da Vivenda.

Os grupos municipais do
PSOE e PP non apoiaron, o 5 de
xullo de 2004, a constitución
dunha Comisión, formada por
representantes de cada grupo,
para a supresión da simboloxía
franquista. Case un ano despois,
no pleno de 2 de maio de 2005,
tampouco apoiaron unha mo-
ción para que se retirase a esta-
tua de Millán Astrai, poucos dí-
as despois de que a ministra de

Fomento retirase a estatua de
Franco en Madrid.

Franco segue a ser
fillo adoptivo

A acta da sesión de 10 de outu-
bro de 1936 do Consello Muni-
cipal da Coruña dicía: “Mani-
festou o señor Delegado que
era un deber de xustiza e unha
obriga nosa de admiración nes-

te momento de exaltación pa-
tríotica, declarar fillo adoptivo
e predilectísimo da Coruña o
Excmo. Sr. D. Francisco Fran-
co Baamonde, que non é so-
mente un dos máis preclaros
galegos, senón tamén o Caudi-
llo insigne a cuxas altísimas
dotes están confiadas a salva-
ción e dignificación de España,
para convertila nun Estado li-
bre e grande.

O Consello mostrouse abso-
lutametne conforme co exposto
polo señor Delegado pois todos
os señores Subdelegados opina-
ron que os grandes merecemen-
tos do señor Franco Baamonde
son ben acredores a esa distin-
ción e a outras moitas”.

No Pleno de 3 de decembro
2004 PSOE e PP non apoiaron
unha moción do BNG para que se
revocase este recoñecemento.♦
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Vén da páxina anterior

ESTATUAS E PLACAS

■ Monumento a Millán As-
trai na praza que leva o seu
nome

■ Monolito ao Xeneralísi-
mo no viaduto do Xenera-
lísimo.

■ Placa ao Xeneral Cánova
Lacruz, no lateral do pazo
de Capitanía, acompaña-
do do xugo e as frechas,
lembrando que era o xefe
da gornición da Coruña o
20 de xullo de 1936. É un
caso único en España a
existencia dunha placa de
homenaxe a un militar
golpista que se levantou
contra a legalidade consti-
tucional.

■ Baixorrelevo en madeira,
situado no salón de Plenos
do pazo municipal de Ma-
ría Pita (xunto ao asento
que ocupa o portavoz do
PSOE, Xavier Losada) que
representa ao caudillo
Franco vitorioso, erguendo
unha bandeira, rodeado de
fascistas e da Guarda Mou-
ra dacabalo.

■ Placa no pazo municipal
de María Pita, lembrando
que “o 3 de setembro de
1955 foi rematada e bende-
cida esta escaleira en ho-
nor e inaugurada (coa Gra-
za de Deus) pola S.E. o
Xefe do Estado Excmo. Sr.
D. Francisco Franco Baha-
monde e a súa esposa A
Excma. Sra. Dña. Carmen
Polo de Franco”.

■ Vidreira no teito da entrada
principal do pazo de María
Pita co escudo da ditadura.

■ Placa na Alfándega co tex-
to: “Remataron as obras de
construción deste edificio
o día 18 de xuño de 1948,
sendo o Xefe do Estado e
Xeneralísimo dos Exérci-
tos o Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Franco Bahamonde”.

■ Placa co xugo e as frechas
na fachada do grupo María
Pita na avenida de Laba-
ñou, vivendas promovidas
en 1954, durante a ditadu-
ra, polo chamado Instituto
Nacional da Vivenda. A
ministra da vivenda xa
anunciou que se suprimi-
rán estas placas.

■ Placa co nome de Cantón
de José Antonio e o xugo e
as frechas, enriba da placa
co nome actual de Cantón
Pequeno.

RÚAS

■ Viaduto do Xeneralisimo
■ Praza do Xeneral Millán

Astrai.
■ Avenida e praza dos Caí-

dos.
■ División Azul.
■ Avenida do Alférez Provi-

sional.
■ Sarxento Provisional.
■ Praza e rúa do Xeneral

Mola.
■ Avenida de Primo de Ri-

vera.
■ Avenida do Xeneral San-

xurxo.
■ Teniente Xeneral Gómez

de Zamalloa.
■ Praza Cánovas Lacruz.
■ Comandante Barxa.
■ Teniente Coronel Teixeiro.
■ Cabo Santiago Gómez.
■ Avenida e peirao de Calvo

Sotelo.
■ Cabo Ponte Anido.
■ Praza de Xosé Toubes.
■ Arcadio Vilela.
■ Salvador Merino.
■ Avenida de Pepin Rivero.
■ Avenida Salgado Torres

(dá tamén nome a un co-
lexio)

■ Almirante Vierna.
■ Castillo de Olite.
■ Fuente Álamo.
■ Montel Touzet (colexio).
■ Raquel Camacho (colexio

público con placa e escudo
franquista).

■ Juan Canalejo (fundador
da Falanxe na Coruña,
dálle tamén nome ao Hos-
pital).♦

146 civís seguiron o chamado do
alcalde da Coruña no acto de xu-
ra da bandeira de España que ti-
vo lugar na praza de María Pita o
pasado sábado 21 de maio. So-
cialistas e populares tomaron
parte nun desfile no que faltaron
os nacionalistas.

O alcalde coruñés, o socialis-
ta Francisco Vázquez, fixera un
chamamento a todos os coruñeses
para que participasen no acto de
xura de bandeira organizado co
gallo do Día das Forzas Armadas;
146 civís máis acudiron á cita. A
maioría deles eran cargos políti-
cos municipais do PSOE e do PP.
Tamén participaron destacados
representantes da sociedade local
como o presidente da Asociación
de Empresarios da Grela, Pedro
Herrero, a presidenta provincial
da Asociación Española contra o
Cancro, Helena Viturro, o presi-
dente da Federación de Aso-
ciacións de Veciños da Coruña e
Área Metropolitana, Xosé Anto-
nio Folgueira, o presidente da Cá-
mara de Comercio, Xosé Antonio
Quiroga, o presidente da Autori-
dade Portuaria, Guillerme Gran-
dío, e o presidente do Tribunal
Superior, Xesús Souto.

Ao desfile da xura de bandei-
ra acudiron unhas mil cincocen-
tas persoas en condición de pú-
blico. O xeneral do Exército Fé-
lix Sanz pronunciou unha pala-
bras ante eles, os militares asis-
tentes e as 146 persoas que xura-
ron a bandeira xunto con Fran-
cisco Vázquez. “Ante vos –dixo
Sanz– cidadáns, tedes a soldados
e a civís que están dispostos ao
sacrificio polo nobre e leal de
servir a España e de gardar a
Constitución e, se fose preciso,
entregarían a súa vida pola de-
fensa de España”. O público que
ateigaba a Praza de María Pita
escoitou esta intervención im-
buído dun fervoroso patriotismo.

25 actos

Vinte e cinco actos distintos ao
longo de maio e xuño van servir
para celebrar o Día das Forzas Ar-
madas, que este ano ten lugar na
cidade da Coruña. O acto principal
terá lugar o domingo 29 de maio
no Paseo Marítimo, onde haberá
unha homenaxe á Bandeira, unha
homenaxe aos que deron a súa vi-

da por España, un desfile militar
aéreo e terrestre e unha demostra-
ción anfibia. Ao remate, o rei dará
unha recepción no concello.

Os restantes actos están com-
postos por exposicións militares,
exhibicións militares e da Garda
Civil, exposicións, actividades
con medios das Forzas Armadas,
ciclos de cine militar, exposicións
filatélicas e de pinturas e mesmo
un concerto de música militar,
que debido aos requirimentos
acústicos das pezas a interpretar
terá lugar no Palacio da Ópera.

Manifestación

A entidade formada por indepen-
dentistas Manifesto contra o
Desfile convocará unha manifes-
tación que terá lugar o mesmo 29
de maio na cidade da Coruña coa
intención de amosar o seu rexei-
tamento a este acto militar. Os

organizadores aínda están pen-
dentes de determinar hora e lu-
gar e expresaron o seu temor an-
te a posibilidade de que se prohi-
ba a mobilización. 

Tamén o 29 de maio haberá
unha concentración contra o des-
file, pero non coincidirá con el, xa
que será a mediodía na Praza de
Galiza. A entidade organizadora
desta acción é Galiza Nova, que
en solitario ou xuntamente cos
Comités Abertos de Facultade xa
organizou outros actos de protesta
nos días anteriores ao desfile.

Completa o movemento con-
tra o Día das Forzas Armadas a
Asemblea Aberta contra o Desfi-
le. Esta entidade agrupa a colecti-
vos antimilitaristas e a outras aso-
ciacións cívicas. Está a recoller si-
naturas, celebrou un pasarrúas de
protesta e pediulle aos coruñeses
que colocasen nas fiestras sabas
brancas ou bandeiras galegas.♦

A simboloxía que permanece

Unha escaleira
inaugurada por Franco

Estatua de Millán Astray, fundador
da Lexión.

O Día das Forzas Armadas,
o maior programa cultural do ano na Coruña

146 civís secundan
o chamado do alcalde
a xurar bandeira

Como na madrileña praza de
Colón, A Coruña contará coa
súa particular bandeira de
España de grandes dimen-
sións, que se instalará para o
Día das Forzas Armadas pero
que após esa data continuará
no seu lugar, no Orzán. Para
suavizar o impacto da imaxe

da bandeira de España, no
futuro instalará tamén todas
as bandeiras autonómicas e
un texto alusivo en galego,
castelán, catalán e vasco.

Como en Madrid, a ban-
deira estará suspendida
dun mastro de grandes di-
mensións.♦

O concello instalará
unha gran bandeira de España

Pazo de María Pita, sede do Concello, que alberga aínda numerosos símbolos da ditadura.



Celebráronse os actos conmemorativos
do 60º aniversario da fin da última
gran guerra e máis da liberación do

campo de concentración de Mauthausen, on-
de o nazismo levou a cabo o exterminio de
milleiros de xudeus e cidadáns doutras na-
cionalidades, entre eles máis de 5.000 espa-
ñois. Os fornos dese maldito campo de con-
centración queimaron arreo os detidos, os
que trataron como traballadores escravos
cunha política de terror.

O presidente do goberno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, estivo presente
neses actos, como testemuña do sentimen-
to de dor pola morte de tanto cidadán e moi
especialmente pola dos españois republica-
nos. Estiven remexendo entre as novas, co
gallo de ver se a oposición, representada
polo PP, estivera tamén presente nestes ac-
tos. E por moito interese que puxen non
atopei ningunha información que mo con-
firmase.

Nin a voz dos tres dirixentes do PP
(Mariano Raxoi, Ángel Acebes e Eduardo
Zaplana), nin a do seu veterano líder, Ma-
nuel Fraga, soaron para condenar esta dra-
mática matanza. As súas gorxas enmude-
ceron, xa que facelo sería condenar á Ale-
maña nazi e a quen foi o seu colaborador e
cómplice, o réxime franquista, ao que en
ningún intre eles condenaron. A min pare-
ceríame lóxico que non o fixera Manuel
Fraga, xa que foi ministro de Información
do goberno franquista e a súa misión era
espallar as, para eles, virtudes do réxime e
agochar os seus crimes. O feito de que se-
xa un vello camaleón que se vai introdu-
cindo nos cambios que se ían desenvol-
vendo para encontrar a democracia, non é
motivo para consideralo como un demó-
crata e, por outra banda, el descobre os
seus tics de franquista en toda a súa acti-
vidade política e non fai falla ningunha lu-
pa para comprobalo.

Pero os outros tres poderían escorrer o
vulto, recomendándolle a Fraga que fíxese
mutis polo foro e os deixase limpar a cara do
PP facendo a xa dita condena; mais para iso
teñen que botar pola borda a súa entrega á
política aznarista e iso xa non entraría nos
seus cálculos, pois sobre ela basearon toda a
súa actuación política. O que si están dispos-
tos estes mosqueteiros da oposición é a ento-
ar a Romanza do Non a todo aquilo que faga
o goberno socialista, xa sexan leis e refor-
mas, como a do ensino ou a do matrimonio
de parellas homosexuais, e coido que non hai
para que citar máis, todas as que xorden do
goberno socialista han ter igual rexeitamen-
to. Eles din que son donos da verdade e que-
ren darlle ordes ao goberno para que actúe
como a eles lles pete.

Menos mal que Zapatero ten talante para
aturalos, aínda que a min paréceme que ben
puidese dunha vez pór as cartas sobre a me-
sa. Argumentos non lle faltan para esmaga-
los. Dous exemplos son suficientes para que
sintan os efectos da súa mentireira e cínica
actuación mentres foron goberno presidido
por José María Aznar, do que senten nostal-
xia e influencia:

1. O Prestige, toda unha
sarta de mentiras, confusión e
irresponsabilidade mentres o
barco, mandado a morrer no
fondo do Atlántico polo pre-
potente e farsante ministro de
Fomento, Francisco Álvarez
Cascos, deixaba unha estela
contaminante do seu velenoso
fuel e seguindo desde o fondo
do mar enviando hilillos á su-
perficie, como dixo Raxoi, da-
quela vicepresidente do gober-
no, nomeado como delegado
coordinador dos efectos da ca-
tástrofe, cando o que botaba o
Prestige eran toneladas de
contaminante fuel. Durante es-
ta traxedia toda a actuación do
goberno central e a Xunta foi
un vergoñento desastre. Fraga
de caza polos montes de Tole-
do; Aznar, nin ensinou o bigo-
te. E deste xeito foi como o ta-
mén ausente Cascos ordenou
afastar o barco para o seu
afundimento. As consecuen-
cias foron moi graves e serían moitísimo
maiores se os mariñeiros galegos, axuda-
dos por xente da terra e por voluntarios
doutras rexións, non lle fixesen fronte a
esta traxedia e evitasen a entrada masiva
nas rías galegas do vertido. E aínda esta-
mos a pagar con cartos e con residuos da-
quela catástrofe a desaparición de certas
especies mariñas, a gravísima irresponsa-
bilidade dos gobernos do PP en Madrid e
en Galicia.

2. O ataque ao Irak, presidido pola

reunión dos Azores, onde Aznar, sen con-
sultar co Parlamento, comprometeu a Es-
paña no ataque, dirixido polos EE UU, a
esta nación petroleira, alegando que esta-
ban en posesión de armas de destrución
masiva, armas que despois da invasión
non chegaron a aparecer polo simple feito
de que non existían e só foi a desculpa,
non aceptada polas Nacións Unidas, para

invadir ese país. Hoxe, dous
anos despois e instalado un
goberno sometido á potencia
ocupante, segue unha resis-
tencia máis forte ca dos días
despois da invasión e segundo
os cálculos as perdas en vidas
iraquís pasan dos cen mil
mortos e moitos máis feridos.
Os non combatentes, anciáns,
mulleres e nenos foron gran
parte desas vítimas.

O goberno de Zapatero,
cumprindo unha promesa elec-
toral, retirou as forzas españolas
enviadas polo goberno do PP, e
isto foi motivo de condena e re-
xeitamento por parte dos perso-
eiros deste partido. 

Coido que o dito é de
abondo probatorio dunha con-
duta política vergoñenta des-
tes dirixentes do PP, baseada
na mentira e no odio, o que
non lles dá categoría moral
para facer as esixencias irres-
ponsábeis que a cada intre lle

fan ao goberno, pois o primeiro que tiñan
que facer para abrir a súa boca era conde-
nar os feitos e as axudas que esta dereita
cavernícola levou adiante durante o go-
berno de Aznar, que puxo a España aos
pés dos EE UU, abandonando as vantaxes
que poderían esperarse dunha política eu-
ropeísta.

Para lavar a súa faciana tiñan que entoa-
la Romanza do Mea Culpa e isto non vai con
eles, enrabiados pola perda do poder, tras a
súa nefasta actuación na traxedia do 11-M.♦
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Os socialistas
alemáns e
franceses andan co
corazón partío
entre os que queren
camiñar pola vía
americana e os que
defenden a Europa
do benestar. O
debate é duro. En
Alemaña xa se
anunciou a
fundación dun novo
partido con antigos
militantes
socialdemócratas.

Pérez Varela
garante que non vai
haber achados
arqueolóxicos nas
obras da Alameda
de Vigo (moitos
indicios apuntan a
que na zona existiu
un gran
asentamento
romano). “Non se
vai atopar nada
porque as catas van
ser moi
superficiais”, dixo o
conselleiro.

Non todos os
asistentes ao mitin
popular de Silleda
procedían do
campo. Vigo, por
exemplo, contribuíu
con oito autobuses e
Lugo cidade con
catorce.

Os programas de
famoseo como Aquí
hay tomate están
monopolizados por
andaluces e pijerío

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

‘A conduta
política de

Raxoi, Acebes,
Zaplana e Fraga

baséase
na mentira e

no odio”

Cartas

Votos galegos
en galego

Dende a emigración, un tende a fa-
cer reflexións sobre a nosa identi-
dade, colectiva e persoal. E, quen
somos? Se Rosalía Castro soubo
ollar o sentimento máis profundo
do ser galego, se Castelao, Bóve-
da, e toda a Xeración Nós foron
quen de construíren un esquema
conceptual de país, séndolles
arrincada a moitos deles a súa vi-
da, a todos eles lles debemos algo.

A posguerra levounos a con-
xugar o ermo de como quedou o
espazo nacional coa riqueza e a
reserva espritual que supoñía a
documentación que soubo gardar
o esprito galego cultivado na emi-
gración. E de novo dende os con-
fíns do país xurdiu unha gran co-
lleita de homes que souberon
afrontar a transición, e despois
dun grande esforzo contra o réxi-
me feixista, tivemos a negra sorte
de que o noso pobo non soubese

darse conta do que supuña poñer á
fronte do país o farsante máis an-
tigalego que nos puidese tocar.
Non podía ser doutra maneira o
empoleirar no poder galego o mi-
nistro franquista Manuel Fraga (a
súa biografía e significativa).

Mais o nacionalismo galego,
con líderes recoñecidos á fronte:
Bautista Álvarez, Francisco Ro-
dríguez, Xosé Manuel Beiras e
moitos millares anónimos que
turramos polo proxecto nacional.

Todos lembramos a imaxe de
Beiras facendo a necesaria cha-
mada de atención, co seu zapato

na man, e o grande intelectual, o
mestre orador que, cheo de enxe-
ño, fixo que a praza da Quintana,
e por extensión a Galiza enteira se
conformase no país que recupe-
rando a herdanza dos nosos mor-
tos, na praza, e no país dos vivos,
dos que queremos, dunha vez un
país real galego e dos galegos.

Quero lembrar a todo aquel que
se sinta nacionalista, que se quere-
mos ter futuro debemos apoiar o
proxecto que hoxe lidera Anxo
Quintana, e que debemos esforzar-
nos todos por conseguilo, conven-
cendo da necesidade que temos di-
so á poboación. Por iso, aqueles
que dende a emigración soñamos
cun país galego moderno pero res-
pectando as súas características na-
turais e definitorias, aqueles que
arrepiantes escoitamos os atronan-
tes e maxistrais discursos de Beiras,
hoxe, con todo o orgullo de sentir-
nos parte do proxecto que o BNG
laborou en permanente discusión
consigo mesmo e coa sociedade.♦

CARLOS PIÑEIRO

Emigrantes 
O Presidente da Xunta, Manuel
Fraga, afirmou estes días que xa
non se emigra en Galiza. Desde a
Asociación Galega de Emigran-
tes Retornados “Marusía” non
podemos admitir qu se realicen
este tipo de afirmacións e esixi-
mos do candidato do PP á presi-
dencia da Xunta, que respecte as
cifras oficiais, aínda que lle se-
xan negativas para a súa xestión.

Dos datos dos que nós dis-
poñemos tírase que 22.500 per-
soas foron buscar traballo fóra
do país só no ano 2003. A cifra
de emigrantes galegos nos últi-
mos 11 anos foi de 200.000, pe-
ríodo que coincide coa xestión
de Fraga á fronte da Xunta. O
que constatan estes datos é que
na vez de diminuír, os emigran-
tes aumentaron e cada vez son
máis os que vemos marchar, al-
go que non é ningún segredo pa-
ra o pobo galego.

A cifra de desempregados ga-

Os dirixentes do PP
GONZALO GÓMEZ CARIDAD

Non condenar o asasinato masivo do nazismo serve de
exemplo recente da maneira de actuar dos dirixentes do
PP, incapaces de recoñeceren os seus erros e enfrascados
na crítica aceda a todo o que faga o presidente Zapatero.

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámoslles que as ofi-
cinas de Promocións Cul-
turais Galegas SA adoptan
o novo horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.



No interesantísimo álbum do narrador e
humorista betanceiro Manuel Roel, cus-
todiado pola súa filla Chelo e que aquel

comezou a confeccionar na súa estadía en Bos
Aires e logo continuou na súa volta á nosa terra,
hai auténticas xoias plásticas (debuxos de Col-
meiro, Seoane, Laxeiro, Villar Chao, Veiga Roel,
Jesús Núñez...) e literarias (o autógrafo de Caste-
lao moribundo que abre o álbum e do que xa fa-
lei n’A Nosa Terra no número de 24 de febreiro
do 2000, textos de Dieste, Emilio Pita, Avelino
Díaz, varios arxentinos, ou o de Ramón Cabani-
llas que pecha o álbum). Algunhas delas xa as dei
a coñecer na miña biografía de urxencia de Ma-
nuel Roel no Anuario Brigantino de 1989.

Manuel Roel Longueira (1898-1968) vi-
viu en Bos Aires trece anos, algúns dos máis
fecundos do exilio galego. O propio Manuel
Roel era unha especie de exiliado pois deixa-
ra a súa terra poucos meses despois do golpe
militar de xullo do 1936, consciente de que
podía ser unha vítima máis da represión fran-
co-falanxista. Vencellado de ben mozo ás Ir-
mandades da Fala, á da Coruña primeiro e á
de Betanzos despois; correspondente na vila
betanceira de El Pueblo Gallego; relaciona-
do coa masonería e cun galeguismo que non
se chegou a artellar como partido en Betan-
zos; autor de contos e poemas humorísticos
en galego, Roel sentíu que podía ser unha das
moitas vítimas daquela represión salvaxe que
se desatou en xullo do 36 e en canto puido
marchou á emigración deixando en Betanzos
a súa muller e sete fillos. 

Na Arxentina dirixiu publicacións socie-
tarias: Breogán, Lar, Galicia... e publicou os
seus contos en moitas delas así como en pro-
gramas radiofónicos, colaborou coa editorial
Nova de Luís Seoane e coa compañía teatral
de Maruxa Villanueva.  

Entre os textos adicados a Roel no seu pe-
culiar e fermoso álbum hai un da autoría de Lo-
renzo Varela que cobra actualidade nestas Le-
tras Galegas adicadas ao poeta de Monterroso.

Aínda que está sen datar, o texto de Loren-
zo ben podería ser de remates do 1946 xa que o
anterior (descontando uns textos intercalados
despois) é de 14 de novembro dese ano e o se-
guinte, un soneto de Córdova Iturburu “Pala-
bras en la muerte de Antonio Machado”, leva
apenas o 1946 como datación. Ao pé do texto de
Varela, que ocupa boa parte da páxina, interca-
louse posteriormente outra dedicatoria, coa data
21-XI-49, dunha persoa para nós descoñecida.

Segundo os biógrafos máis documentados
de Varela e cos datos que se publicaron nestes
días, parece que Lorenzo marchou a Montevi-
deo no 1947, a raíz da chegada ao poder do xe-
neral Perón, polo que este texto debeuno escri-
bir pouco antes de partir para a capital uruguaia.

O texto de Varela, que publicamos por
xentileza de Chelo Roel, di así:

“Monterroso, Fufín, Lodoso, Monforte
de Lemos, Sarria,
¿cando?

Lonxe,
Lonxe
¿mais ainda?

Na outra veira do mundo,
agardando,
amigo Roel”

Os cinco topónimos citados son lugueses. De-
les, tres son dos eidos familiares de Lorenzo:
Monterroso, o concello, e as parroquias paterna
e materna de Fufín e Lodoso. Mais nin Monfor-
te de Lemos nin Sarria están vencellados ao pe-
riplo vital de Lorenzo Varela, e aínda que son
vilas históricas e importantes da provincia lu-
guesa non están próximas a Monterroso. Sería
máis lóxico atopar Lugo, onde fixo estudos de

bacharelato. Mais á cidade amurallada, ao Lugo
de aceiro e de mel, dedicaralle todo un poema
de “Lonxe”. Vemos aquí, neste texto improvisa-
do, materia poética quizá para algún poema que
se concretaría en Lonxe uns anos despois. Al-
gúns versos do poema que abre este libro publi-
cado en 1954 fannos lembrar esta adicatoria que
estamos a comentar: “E vou, lonxe de vós, inda
mais lonxe”. Ou o que pecha o poema: “lonxe
de vós, inda mais lonxe. Lonxe. Lonxe.” 

Se efectivamente o texto de Varela é de 1946,
cando o poeta leva sete anos de exilio, vemos co-
mo xa daquela a sensación de lonxanía e estraña-
mento dos eidos familiares era unha realidade
que Varela vivía con gran desacougo. O fin da
guerra mundial e o mantemento da ditadura fran-
quista polos aliados trouxo unha gran frustración
para os demócratas e os exiliados. O exiliado, na
outra beira do mundo séntese lonxe, distanciado,
sen saber o tempo que terá que transcorrer para
rachar esa distancia, agardando, agardando...♦
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madrileño. A
palabra España sae
citada ducias de
veces. Por que será
que non hai
galegos, vascos, nin
cataláns nestes
espazos?

María Antonia
Iglesias, máis que
entrevistar a
Quintana en El
País, o que lle fixo
foi un interrogatorio
en terceiro grado.
Só lle faltou darlle
co magnetófono na
cabeza. A
xornalista aínda é
lembrada en Vigo
de cando facía de
fontaneira para
asuntos políticos e
negocios varios de
Calviño, nos
tempos nos que
Soto era o
alcalde.

Na parroquia de
Cequeliños (Arbo)
o pasado domingo
22 houbo pouca
xente na igrexa. O
cura Don Adolfo
queixouse. Os
fegreses estaban
en Silleda, nunha
misa ben mellor: o
PP daba
empanada.

Atención
afeccionados.
Camisetas da
selección galega a
30 euros no Corte
Inglés. As da
española valen 70
(ao haber menos
pedidos rojigualdas
sáelle máis cara a
tirada).♦

Un texto inédito
de Lorenzo Varela

XESÚS TORRES REGUEIRO

No álbum do humorista betanceiro Manuel Roel aparecen uns
versos de Lorenzo Varela, un texto inédito que nos permite
coñecer unha figura e un tempo ricaces para a nosa cultura.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

legos supera en dous puntos a
media estatal. Se a estes lles su-
másemos os que tiveron que
emigrar ás Canarias, Andorra,
Madrid, Barcelona ou outros pa-
íses –con títulos universitarios
como nova variante da emigra-
ción– teriamos que falar dunha
taxa de paro superior ao 20%.
Aínda por riba, Galiza ten a taxa
de precariedade laboral máis alta
do estado; no desemprego de
longa duración temos un 23%
fronte ao 17% estatal; o 17% dos
demandantes de emprego nunca
atoparon traballo, fronte a un
13% da media estatal, dos que as
tres cuartas partes son mulleres;
dous de cada tres galegos meno-
res de 35 anos dependen da fa-
milia; o 48% dos mozos e mozas
están no paro e a metade dos que
están empregados teñen un con-
trato en precario; a metade dos
parados galegos non cobra nada
do estado e as pensións son as
máis baixas. Todos os índices,
polo tanto, colócannos á cola

tanto a nivel estatal como da UE.
Desde Marusía coidamos que

o mellor xeito de axudar aos
emigrantes galegos é creando ri-
queza no noso país e as condi-
cións necesarias para o retorno
dos miles de galegos que conti-
núan na diáspora. De nada vale
encher Galiza de oficinas de

atención aos emigrantes –nos ti-
tulares de prensa, claro– para lo-
go non lle dar solucións reais ao
problema de fondo, que é que se
garanta o dereito a traballar na
nosa terra.

Tamén é preocupante para
Marusía que Fraga consideren o
problema fundamental para diri-

mir nestas eleccións os resulta-
dos das negociacións de vascos e
cataláns con Madrid –a onde,
por certo, emigraron nas últimas
décadas centos de miles de gale-
gos– mentres Galiza continúa es-
tancada economicamente♦

MANUEL DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DE ‘MARUSÍA’
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Os segredos da
caza artificial
Miguel Delibes, biólogo, e
cazador como o seu pai, o es-
critor, opina en La Vanguardia
(18 de maio) sobre a caza.
“Hoxe gran parte da caza é tan

artificial que nin sequera pre-
xudica o medio. Mércanse un-
has perdices de granxa, céiba-
nas e perdigonéanas nun couto
como poderían matalas no
Camp Nou: dá igual matar
perdices que matar galiñas. É
unha broma”. Preguntado pola
caza maior, Delibes fillo res-
ponde: “Valados electrifica-

dos, miras telescópicas, mon-
terías sen escapatoria: alimen-
tan con pensos os cervos, crú-
zanos. Despois enganan a al-
guén dicíndolle que se tantas
puntas, que se medalla de ou-
ro. Se até lle poñen hormonas
para engrosar os cornos!”.
Agora xa nos imaxinamos co-
mo caza Fraga os corzos.♦

Woody Allen
‘foxe’
dos EE UU
Woody Allen vén de presentar a
súa última película Match
Point en Cannes. O filme foi
rodado en Londres, onde é po-
síbel que rode tamén o próxi-
mo. Allen explicou que “fixen
o filme en Inglaterra porque ca-

da vez é máis difícil conseguir
financiamento nos Estados
Unidos”. “Cada vez é máis co-
mún, engadiu, que os estudos e
patrocinadores estadouniden-
ses se entrometan máis no pro-
xecto. Non queren ser conside-
rados só como un banco. Que-
ren ter voz no reparto e no
guión e, ocasionalmente, apare-
cen no lugar da filmación. Eu
non podo traballar así” (La Voz
de Galicia, 13 de maio).♦

O inglés e
os acentos
arxentino e
español
Gael García Bernal, tamén se
atopa en Londres, neste caso

representando a obra Vodas de
sangue. O actor mexicano
aproveita para opinar sobre os
idiomas: “Para min é tan difícil
actuar en Inglaterra en inglés
como en España con acento
castelán e na Arxentina con
acento arxentino. Síntoo como
unha obriga e máis vale que
nos vaiamos acostumando”.♦

Luz cansa
BIEITO IGLESIAS

Éinobxectable o desvío cara o vermello das
galaxias, indicativo de que se están afastando de
nós con suma precipitación (hai quen opina que

ese desvío se debe á perda de enerxía lumínica, co que
estariamos ante unha luz cansa). Nalgún momento pos-
terior ao big bang do desarrollismo franquista, desviei-
me cara o encarnado e arredeime do groso dos meus

paisanos, que emiten resplendores azul Falanxe. Tal
desencamiño no espectro é, nesta altura, luz fatigada.
Observo que, felizmente, varios compañeiros de extra-
vío colorado aínda se poñen rubios cando chegan
unhos comicios autonómicos (neste semanario, por ca-
so, discútese profusamente sobre o ton máis ou menos
escarlata de Quintana e Touriño). Opino que a política
–cando non é continuación da guerra por outros
medios– redúcese a un intercambio arbitrario de
favores, a profisionais e clientes. Por aí andamos, se
non me engano. Detesto a postura petulante do artistiña
ebúrneo, un noli me tangere, un enquistamento do indi-
viduo na súa diferenza (Bounoure a propósito de

Baudelaire). Porén sucede que non espero grande cou-
sa dos chamados a gobernar o país. O que máis é, non
agardo nada pra min nin lles quero ren. Doume de bai-
xa na expectante clientela porque teño notado que a
ideoloxía e os intereses particulares se encabelan con
tranzas escandalosas. Contodo hei votar. Sendo un
suxeito sen importancia colectiva podería dispensarme
de explicitar a orientación do meu sufraxio; pero,
correndo tempos en que a todos nos chaman a rexistro,
desvendarei que, a falta de soficos ideolóxicos, aínda
me resta a furia do xogo. Votarei contra Fraga coa efu-
sión irracional propia dos eventos desportivos. Así
pois: ¡Madrid, castrón, saúda ao campeón!♦

Miguel Delibes. Woody Allen. Gael García Bernal.



PERFECTO CONDE
Máis de 2.000 persoas asistiron
á Convención Electoral Na-
cional do BNG, que tivo lugar
en Santiago o pasado día 21.
Anxo Quintana sentíuse neste
acto “o candidato mellor acom-
pañado do mundo” e salientou
“a rexeneración democrática do
BNG fronte á maré de corrup-
ción apadriñada por Fraga”.

Había xente de toda Galiza, máis
de 2.000 persoas. Quintana sen-
tíuse arroupado na convención
do hotel Porta do Camiño. “Ho-
xe síntome o candidato mellor
acompañado do mundo –dixo–.
Só vexo aquí caras de ilusión,
persoas cheas de amor ao país
que, máis unha vez, van dar todo
o que levan dentro para que Ga-
liza saia gañando”.

O líder do BNG, constante-
mente aplaudido polos asis-
tentes á convención, mostrouse
orgulloso do papel que está a re-
presentar a alternativa naciona-
lista. “Fomos os primeiros en
apresentar as nosas candidaturas
–proclamou–. Fomos os primei-
ros en apresentar o programa de
goberno. Temos apostado pola
participación, a rexeneración de-
mocrática e a transparencia. Ni-
so consiste o cambio galego. En
cumprir a palabra. Dixemos que
iríamos facer a renovación e fi-
xémola. Dixemos que apostaría-
mos pola democracia paritaria e
apresentamos as primeiras listas
cremalleira da historia de Gali-
za. Cumprimos a palabra”.

Afondando nesta liña, Quin-
tana mostrou o seu compromiso

con dar conta permanente á so-
ciedade. Por iso nós concebimos
o programa –di-
xo–  como un
contrato coa xen-
te, un contrato
que nos obriga e
un contrato polo
que a xente nos
poderá pedir res-
ponsabilidades no
futuro”.

O candidato
do BNG non pa-
sou por alto o que considera un-
ha deriva extremista do Partido
Popular cando pronunciou as
seguintes palabras: “Fraga fala
agora da unidade de España, e
di que se o BNG goberna Espa-
ña deixará de ser España. Ho-
me, Fraga é un esaxerado. O
que podería acontecer é que, se
o 19 de xuño gañase Fraga, Ga-

liza deixaría de ser Galiza. Ese é
o problema”.

Anxo Quinta-
na tamén consi-
derou que “men-
tres Fraga empu-
rra o PP cara posi-
cións de extrema
dereita, o BNG
fálalle á xente de
emprego, de vi-
venda, de aten-
ción aos máis
desfavorecidos e

de igualdade de oportunidades”.

50.000 empregos
para a mocidade e a muller

O candidato nacionalista mos-
trouse explícito: “Quero ser o
presidente do emprego. Quero
mudar a angustia dos mozos que
sofren a precariedade pola ilu-

sión e a esperanza no futuro.
Comprométome a destinar o 1,1
por cento do produto interior
bruto a financiar políticas acti-
vas de emprego, e comprométo-
me tamén a criar na primeira le-
xislatura 50.000 empregos está-
beis para mozos e mulleres”.

Outra das ideas básicas do
discurso de Anxo Quintana foi a
rexeneración democrática que se
vén dando no BNG, fronte ao
que el considera “maré de co-
rrupción apadriñada por Fraga”.
“Da caixa común dos galegos
faltan 1,5 millóns de euros –dixo
en referencia aos pagamentos
feitos pola Xunta presisida por
Fraga á empresa Specials
Events–. Onde están eses cartos,
señor Fraga? Vostede apadriña a
corrupción. Nós promovemos a
transparencia e a rexeneración
democrática”.♦
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Comparou o seu goberno co de Fraga na Convención do BNG

Quintana contrapón a puxanza
de Allariz ao declive de Galiza

O líder do BNG estendeu parte
do seu discurso en contrapoñer a
renovación nacionalista e o vello
comportamento político do PP e
de Fraga. “Eu nacín en 1959 en
Allariz –dixo–, e Fraga xa estaba
en Madrid tentando trunfar na
Corte. En 1970, en Vigo, con-
templei as loitas obreiras pola li-
bertade e a xustiza, mentres Fra-
ga continuaba no poder servindo
á ditadura. En 1990, el e eu che-
gamos a gobernar en situacións
semellantes dous gobernos, eu
no municipal de Allariz, el o da
Xunta de Galiza. Situacións se-

mellantes: despoboamento, falta
de emprego, falta de perspecti-
vas. Os feitos dino todo: Allariz é
hoxe un modelo para todos e Ga-
liza segue a ser o que era en
1989, rexión europea obxectivo
número 1. E aínda quer máis.
Pois eu dígolle nunca máis, señor
Fraga! Nunca máis ao caciquis-
mo, nunca máis á submisión,
nunca máis ao clientelismo, nun-
ca máis á indefensión do país!”.

Das palabras de Anxo Quin-
tana despréndese que un dos prin-
cipais eixos da súa campaña se-
guramente vai consistir na cons-

tante e dura crítica tanto do PP co-
mo do seu repetido e veterano lí-
der Manuel Fraga. O ex alcalde
de Allariz non dubida en sinalar
que durante os quince anos que
gobernou en Galiza, mostrouse
incapaz de negociar e de buscar-
lle solucións aos problemas que
tén a sociedade galega. Neste
sentido, Quintana di que “o PP é
unha formación política inútil pa-
ra os intereses dos galegos” e que
nin sequera é críbel o último con-
vite de Fraga a negociar a refor-
ma do Estatuto. “Fraga nin seque-
ra é capaz de debater”, asegura.♦

Comparando biografías

Quintana durante a Convención acompañado dos cabezas de lista de cada provincia.                                                                                                                          AGN

‘Quero acabar
coa angustia
dos mozos
que sufren
a precariedade”

Miguel González Garcés
(1916-1989) debeu nacer
noutro tempo histórico.

Nun, talvez, no que a sensi-
bilidade e o seu libérrimo
exercicio non estivesen tan

coutados. Arquiveiro e
bibliotecario de profesión,
Garcés consagroulle á súa

cidade natal moitas enerxías
e por iso a retratou ao

minuto en fondos poemas e
tamén en páxinas máis pro-

saicas e efectivas. 

Porta 

Miguel
de aire

González
Garcés

A NOSA TERRA

Na mesma colección

Cantos de ausencia
Salvador García Bodaño

Variacións Nube
Cesáreo Sánchez Iglesias



B. LAXE
Non hai mellor revitalizante mo-
ral nunha campaña electoral
que un grande acto de masas. O
PP logrouno o pasado domingo,
22 de maio, en Silleda. Manuel
Fraga deixouno claro: fronte as
enquisas, mobilización. Tamén
cal é a súa principal mensaxe:
“BNG e PSOE queren gobernar
na Galiza para rachar España”.

O PP seica congregou en Silleda
23.000 persoas, se lles facemos caso
aos anuncios pagados na prensa nos
días seguintes. Porque o PPdeG can-
do necesita levantar a moral, sempre
recorre ao rural. O mesmo Manuel
Fraga se laiou no acto de que toda
Galiza non fose coma o rural, recla-
mándolle aos habitantes das cidades
que se lembren de onde veñen e, en
consecuencia, voten coma as súas
familias que quedaron na aldea: por
Fraga, o único importante, se temos
en conta os distintos oradores que
interviron no masivo acto.

Enganen ou non enganen as
racións de empanada, que é o xei-
to enxebre que ten Fraga para con-
tar os manifestantes (seguramente
máis de un marchou con fame se
tivo que contentarse cunha soa ra-
ción), o acto foi un éxito do PP-
deG. Así o puxeron de manifesto
non só as páxinas de publicidade,
senón as declaracións do seu can-
didato afirmando que, á vista do
que ocorreu en Silleda, estaba se-
guro de que ía gañar as eleccións.

Un éxito que non é novo e
que se vai repetir este mesmo fin
de semana no Monte do Gozo.
Ou non? Non cabe dúbida de que
se todo o PP se pon a mobilizar
volve superar oito días despois
os vinte mil romeiros.

Pero a aposta de Silleda foi

unha aposta do denominado sec-
tor rural. Non era o PP quen con-
vocaba formalmente o acto, senón
o sindicato Xóvenes Agricultures
(XX AA), demostrándose a vincu-
lación total entre unha e outra or-
ganización, por se alguén tivese
dúbidas. Así, nos quince últimos
días antes da cita de Silleda a es-
trutura rural do PP, cos seus alcal-
des e concelleiros á cabeza, co
apoio dos liberados sindicais de
XX AA, mobilizaron non só os
simpatizantes senón que lles pedi-
ron favores aos amigos para que
acudisen a Silleda a xantar.

Nos distintos discursos, uns e
outros, máis uns que outros, ben
é certo, quixeron mostrar a uni-
dade interna e negar unha e outra
vez que non existen “boinas” nin
“birretes”. Pero os que estaban
alí sabían moi ben a que partido
pertencían. Igual que os que tra-
ballaron arreo na mobilización.

Mesmo o sabía Xosé Cuíña
que, dous anos despois, volvía in-

tervir nun grande acto de masas do
seu partido. Aínda así, o seu reci-
bimento non foi substancialmente
diferente ao dos outros oradores.

Moitos dos presentes en Silleda
non estarán no Monte do Gozo.
“Agora é cousa dos das cidades, a
ver se son capaces de igualarnos”,
dicía un dirixente do sector “rural”.
Outros consideraban que, coas elec-
cións á volta da esquina, “primeiro
e gañalas e, logo, xa poñeremos as
cousas onde haxa que poñelas”.

As mensaxes

As ideas básicas dos discursos
foron tres: o papel importante de
Fraga no desenvolvemento e
modernización do agro galego;
as raiceiras rurais que unen os
candidatos do PP, pero, sobre to-
do, a necesidade de gañar as pró-
ximas eleccións para seguir coa
“modernización do rural”.

O laio de Fraga porque os das
cidades non remedasen co seu voto

os do rural obviaba que foi a súa po-
lítica a que apostou por reducir a un
terzo as explotacións agrarias ga-
legas, aínda que tampouco ninguén
pode negar que a calidade de vida
dos que viven nas aldeas mellorou
moito nestes últimos 15 anos..., pa-
ra os vellos que quedan. Eles tamén
votan... maioritariamente ao PP.

Pero todo isto  pódese vir
abaixo se gobernan BNG e PSOE
porque “están tolos”. Fraga dixit.

Por que están tolos? Por que os
seus amigos e aliados gobernan en
Catalunya e xa se ve o que están a
facer. Onde está o desastre catalán?
Nos mítins non se explican esas
cousas. Unha frase se é boa é un ti-
tular. Moitos dos asistentes teñen
familia emigrada en Catalunya.

Pero a grande idea que o PP
quere lanzarlle ao electorado é: na-
cionalistas e socialistas queren go-
bernar na Galiza para rachar Espa-
ña. Seguro que non era a gran preo-
cupación dos presentes. Pero vai ser
o eixo central da súa campaña.♦
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Italiano
XOSÉ MANUEL SARILLE

Oxoves, despois da fei-
ra dos ciganos,
chegaron á explanada

dos Salgueiriños, diante da
casa, os primeiros camións
do maior espectáculo do
mundo. O venres viñeron
moitas máis caravanas,
moitas lonas e moitos
letreiros con debuxos de
rinocerontes que abren a
boca e ensinan os dentes. 

Están contentos os do
circo, porque na praia de Vigo
naceulles un ligre, que é o cru-
zamento dunha leoa cun tigre.
Puxéronlle de nome Samil. 

Desde pequeno sei que un
circo é unha gran patria, só
comparábel á patria do ar,
porque pedra que rola non
colle balota, e porque no cir-
co morrerás de moitas
cousas, até do mal de altura
ou de vertixe existencial,
mais nunca asfixiado. As
bandeiras ventílanse moi ben
nas cúspides macías das
casas nómadas. Afírmome no
relampo infantil. Como
cando chegaban ao Campo
da Feira de Lugo e
remataban a viaxe tocando as
bucinas para saudar os que
xa acamparon antes.

Os de agora ergueron as
tendas dos leóns do outro la-
do da rúa, a quince metros do
leito deste propio, e
engadiron así outra inquedan-
za a cada soño, porque se os
sobresaltos do momento de
durmiñar son un reflexo
atávico para non caer da
árbore, o ruxir destes felídeos
acelera o soño cara aos máis
negros horrores dos
primeiros pais, cando aínda
non decidiran mudarse desde
o implacábel Serengeti.

Outra cousa son os
aplausos durante as funcións,
que iso está moi ben. E os
pallasos dando voltas por entre
as tendas. E a lindísima
trapecista francesa, lizgaira,
elegantísima e con cola loira
cara ao ceo preguntando por
unha consulta médica para irse
revisar. E os corpos fermosos e
canónicos. E os elefantes desde
as reixas da caixa do camión
alongando a trompa e revisan-
do enteiro o teito do vehículo.
E a xirafa inadaptada, que obri-
gou á Mercedes a crear un
espazo ergonómico para que
pasen por debaixo das pontes.
E o colexio público, con vinte
rapaces e dous profesores. 

Onte fóronse indo, mais
os camelos demoráronse e
pola tarde estiveron pastando
no cómaro da rúa, alindados
por dúas cordas. Comecei a
observar neles unha estraña
idiosincrasia, tal como voste-
des estarán tamén intuíndo.
Esta mañá só ficaba unha
melancólica circunferencia
marcada con pintura branca.
Igual que a do conto de Car-
los Casares. Despois vin
tamén no medio da soidade
da praza uns zapatos
dourados e brillantes que
ficaron esquecidos.♦

Fraga recorre aos agricultores
para subir a moral do PP

A.N.T.
Emilio Pérez Touriño quere cap-
turar votos nas fileiras que foron
do PP. Por iso critica o Manuel
Fraga dos últimos anos pero sal-
va a súa contribución até o de-
sastre do Prestige. Lanza unha
mensaxe de cambio persoal, pero
continuísta no fondo.

Tanto o PSOE como o gober-
no do Estado, comezando por Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero,
queren demostrar que esta vez
“van en serio” e que pretenden
situar a Emilio Pérez Touriño co-
mo presidente de Galiza. 

Existen diversas evidencias,
pero dúas significativas. Por un
lado, a continua visita de minis-
tros a Galiza e a implicación de
Zapatero na campaña, polo ou-
tro, o amparo que lle deron ao
seu candidato nun acto no Círcu-
lo de Bellas Artes madrileño. Es-
coitou a Touriño unha numerosa
representación da Executiva e do
gabinete de Zapatero.

Touriño repetiu en Madrid as
ideas básicas do seu discurso

nesta precampaña: a sociedade
galega é puxante, móvese, polo
que non pode ter catro anos máis
un “goberno canso e sen pulso”.
Fraga representa o pasado e hai
que apostar polo futuro. Aínda
así, Touriño, desexando gañar
unha parte do electorado do PP,
admite nos seus discursos que
nos primeiros anos, Fraga fixo
un bo labor.

E escoitando a Touriño con
atención, un case podería afirmar
que non é Fraga o culpábel, se-
nón que todo mudou co “gober-
no amigo de José María Aznar”.
As axudas europeas continuaban
chegando, pero os investimentos
do Estado reducíronse na Galiza.

Fraga sumiuse na indolencia
fronte a Madrid ao tempo que es-
gotaba o seu proxecto, analiza
Touriño. (O BNG, polo súa ban-
da, cre que o desmantelamento
de Galiza é froito da política ne-
oliberal de Fraga).

Un Touriño que sitúa a infle-
xión na crise do Prestige. Foi esa
crise, precisamente, a que fixo

emerxer “unha Galiza nova, for-
te, activa, emprendedora, cunha
vigorosa conciencia cívica e de-
mocrática”.

Unha Galiza que o candidato
socialista exemplifica en Nunca
Maís, presente na maioría das
súas intervencións.

Touriño preséntase como a
referencia do cambio na Galiza e
lanza a mensaxe de que o PP vai
perder a maioría absoluta por
moita diferenza.

Visualizado o achegamento
co BNG a semana pasada, ago-
ra Touriño, como os nacionalis-
tas, procura centrarse na súa
propia campaña sen falar de
entendementos até despois do
19 de xuño.

Pero coma sempre, no coro
do PSdeG-PSOE, Francisco
Vázquez non só desafina, senón
que interpreta a partitura que el
mesmo escolle para cada oca-
sión. Así, volveu negar calquera
acordo cos nacionalistas para go-
bernar, apostando por un gabine-
te unicamente do PSOE.

Sería unha mensaxe electoral
máis se non fose de Vázquez e
non entrase en contradición con
outras anteriores. Se hai unha se-
mana afirmaba que Fraga aínda
podería gañar as eleccións, con-
tradicindo a Touriño, agora co-
mo pretendería que gobernase
Touriño en solitario?

Sectores do PSOE acusan
mesmo publicamente a Vázquez
de “estar traballando unha vez
máis para o PP”.♦

Pérez Touriño sitúa o declive conservador
na crise do Prestige

O PP congregou máis de vinte mil persoas no acto de Silleda.                                                                         PEPE FERRÍN / AGN

Emilio P. Touriño.



A partir de agora o dereito ci-
vil galego resólvese en última
instancia en Galiza.

Así é. Nun dos últimos ple-
nos do Parlamento aprobouse a
lei que regula o recurso de casa-
ción para que os litixios relativos
á Lei de Dereito Civil de Galiza
conclúan no Tribunal Superior e
que non vaian ao Supremo.

Esta xa era unha posibili-
dade que contemplaba a lei.

Inicialmente si, pero en canto
se aprobou a lei recorreuna dian-
te do Constitucional o delegado
do Goberno. Despois de moitos
anos, o Constitucional fallou e
obrigou a cambiar algúns aspec-
tos. Eses cambios foron os que
se introduciron coa nova lei
–aprobada por unanimidade no
Parlamento–, de modo que agora
xa está regulada esa casación e
os asuntos rematan no Superior e
non van ao Supremo.

Tamén está pendente a re-
forma da Lei de Dereito Civil
de Galiza.

Esa Lei aprobouse en 1995 e
recollíase que cada cinco anos ha-
bía que poñela ao día. Iso comeza-
mos a facer en 2000, cando inicia-
mos un traballo de reforma que ti-
vo no último ano un impulso im-
portante porque todos os grupos
considerabamos necesaria a súa
aprobación. O texto está rematado
e publicado no diario do Parla-
mento, pero non se aprobou en
pleno, polo que non vai entrar en
vigor. Ademais, o texto asinámolo
os representantes do PPe do BNG;
o do PSOE non quixo pero foi pa-
ra non saír retratado nun momento
preelectoral. A verdade é que hoxe
ninguén lembra esa foto.

Se non entrou en vigor ago-
ra, farao cando se elixa o novo
Parlamento?

O seguinte Parlamento pode
coller o traballo adiantado pero ta-
mén pode comezar de novo; penso
que o lóxico é que aproveite o que
hai porque se deu bastante consen-
so no proceso de elaboración.

Son moitas as modifica-
cións introducidas?

Bastantes, sobre todo queda
determinado de forma inequívo-
ca que cando hai lei non hai cos-
tume. Isto é fundamental, porque
moitas veces os costumes foron
superados pola realidade e a lei
ten que adaptarse aos tempos
modernos. Non pode ser que un
costume do século trece continúe
vixente na actualidade cando as
cousas cambiaron tanto.

Existía a posibilidade de
que prevalecese o costume?

Había unha corrente reaccio-
naria que pretendía que nas fon-
tes imperasen os costumes, pero
afortunadamente o conselleiro
de Xustiza, Xesús Palmou, que é
avogado, comparte a nosa postu-
ra e considera que a lei debe pre-
valecer sobre o costume.

Na anterior situación non
era así?

A lei, como estaba con an-
terioridade, era de natureza pro-
gresista, como esta, mais os reac-
cionarios introduciran algúns ma-
tices como este de darlle nas fon-
tes moita importancia ao costume.

Houbo máis retoques a esta lei?
Este novo texto é máis siste-

mático, redactáronse de novo
moitos artigos, aínda que outros
quedaron como estaban. A estru-
tura mudou moito para acomodar
os artigos aos aspectos que trata-
ban. Ademais, houbo que solu-
cionar algúns defectos que indi-

cou o Constitucional e aclarar al-
gúns problemas de interpretación
que espertaban dúbidas no mo-
mento da súa aplicación. Outro
problema que había era suprimir
un artigo que estaba duplicado.

A cuestión é si se emprega
esta lei.

Úsase moito, todos os días. Xa
non o dereito rural, cando se usa
sempre, senón sobre todo o dereito
de familiar e de herdanza, que son
fundamentais. O dereito rural in-
clúe aspectos como o dereito de
augas, as terras..., pero a cuestión
esencial é o relacionado coa fami-
lia e o dereito sucesorio. Todos os
días hai algún xuízo por unha her-
danza e o dereito que se usa é a Lei
de Dereito Civil de Galiza, xa que
o Código Civil só é supletorio da
nosa lei, serve só para aqueles as-
pectos que non regula a Lei galega.

Con todo, parece como se
fose unha lexislación menor,
non debería haber un Código
Civil galego?

Haino, é a nosa Lei de Derei-
to Civil. O Código Civil español
ten ese nome produto da codifi-
cación que se herdou de Francia,
a nosa lei non se chama así por-
que xa non se denominan así, pe-
ro en realidade é un verdadeiro
Código Civil galego.

E que hai diso de que é un-
ha lexislación menor, que os
cataláns si que teñen un derei-
to civil completo?

Nunca escoitara iso. A nosa
Lei de Dereito Civil galego ten
máis de catrocentos artigos e é
moi ampla, nalgunhas cuestións,
como no recurso de casación, so-
mos pioneiros. Cando se fixo a
primeira redacción da Lei, había
quen quería chamarlle Lei de de-
reito civil especial de Galiza. Era
unha corrente conservadora á
que nos opuxemos porque o que
se pretendeu foi facer un auténti-
co código civil galego, non unha
redacción especial. De todos xei-
tos, hai que ter en conta que non
regula as relacións mercantís.♦
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Alberte X. Rodríguez Feixóo
‘A Lei de Dereito Civil de Galiza

é o noso Código Civil’
H. VIXANDE

Xurista e deputado nacionalista no Parlamento galego, Alberte Xu-
llo Rodríguez Feixóo participou nos traballos de redacción de todo
o corpo lexislativo relacionado co dereito civil, parte do que entrou
en vigor recentemente. Nesta entrevista repasa a situación actual.

AGN
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A vicepresidenta primeira do
Goberno, Teresa Fernández de la
Vega, visitou o 23 de maio a ci-
dade. Durante a súa breve estan-
cia asistiu á sinatura do acordo
de constitución do Plan Ferrol.
Este programa nace co obxectivo
de favorecer o desenvolvemento
industrial da comarca.

O Plan Ferrol compila toda
unha serie de medidas destinadas
a dinamizar a economía de Fer-
rolterra, O Eume e Ortegal, nun
momento no que a zona se doe
aínda da súa segunda reconver-
sión naval. O grupo impulsor
deste programa está integrado
por sete organizacións, entre as
que se encontran os empresarios
da comarca, sindicatos e a Fun-

dación Ferrol Metrópoli.
O apoio do goberno, repre-

sentado por Fernández de la Ve-
ga, a esta iniciativa quedou en
palabras. A vicepresidenta pri-
meira asegurou durante a súa vi-
sita que os orzamentos de 2006

contarán cunha partida específi-
ca destinada a favorecer a econo-
mía da zona. Promesas conside-
radas insuficientes por algúns
sectores, que esixen solucións
inmediatas á crise de Ferrolterra.

Máis críticas aínda chega-

ron da man do PP. Ningún alto
cargo da formación, nin seque-
ra o alcalde de Ferrol Xoán Jun-
cal, foi convidado ao encontro
con De la Vega. Atendendo ás
datas nas que vivimos, dende o
PP cualifican a visita de electo-

ralista, ao non achegar novida-
des relevantes para a cidade. O
rexedor municipal, ante o de-
saire, envioulle un ramo de do-
ce rosas vermellas á vicepresi-
denta primeira. Xunto ao pre-
sente unha tarxeta aclaraba que
se trataba dunha flor por cada
mes de promesas incumpridas
da man do goberno socialista.

Electoralismo? Golpes de
efecto cruzados? A mediatizada
visita relámpago deixou tras de
sí a polémica e un regueiro de
promesas imprecisas. O devan-
dito pulo ao Plan Ferrol, a di-
versificación industrial, o
apoio a Reganosa, o tren de al-
ta velocidade... E despois do
19-X, que pasa?♦

Apoio do goberno?
MARTINA F. BAÑOBRE

A vicepresidenta do goberno central promete investimentos
na comarca para paliar os efectos da reconversión naval. Po-
lo momento, só houbo promesas de cartos para o ano que vén.

Ferrol

Balanzo
CARLOS AYMERICH

Unha economía baseada na depredación dos nosos recursos
naturais e na precariedade laboral. Unha política social funda-
da na privatización de servizos a favor de empresas funda-
cións creadas con cartos públicos. Unha escola pública falta
de recursos que se dirixen alegremente cara aos centros pri-
vados. Sen educación infantil. Un plano de financiamento
universitario que prevé, para o 2010 o mesmo investimento
público de 1998: o 0,74% do PIB (sendo a media europea do

1,2%). Un sistema sanitario ineficiente apenas salvado pola
calidade dos seus traballadores. Un país que importa a in-
mensa maioría dos alimentos que consome mentres a pesca e
o agro son deixados á súa sorte.
Un monte sen ordenar e unha
industria florestal que debe im-
portar a madeira de fóra. Escaso
esforzo en innovación. Nula
atención á normalización efecti-
va da nosa lingua e ao enrique-
cimento da nosa cultura. Sen
construción naval civil na ría de
Ferrol. Con ENCE na ría de
Pontevedra. Aínda con chapapote do Prestige nas praias. O
audiovisual sen atención. As concesións de televisión e radio
dixital en mans de empresas de comunicación foráneas. Con
grandes superficies e supermercados desconto por toda a par-

te. O pequeno comercio sen atención. Explotacións gandeiras
que desaparecen. Muíños de vento e minihidráulicas que apa-
recen. Os salarios e as pensións máis baixas. O paro e a emi-

gración máis altos. Poucos mo-
zos. Moitos vellos. Con Fraga,
nin peixe nin carne. Clientelis-
mo. Manipulación informativa.
Homofobia. Machismo. E ain-
da prometen máis.

En Silleda, o domingo 22
de maio: 6.000 quilos de carne,
12.000 botellas de viño, 25.000
porcións de empanada. Na Co-

ruña, o domingo próximo, 1.500 militares desfilando.
E falando de milleiros, … non será hora de darlle uns

miles de votos aos únicos que non pagan encherolas nin
organizan desfiles militares?♦

‘O plano de financiamento
universitario prevé

para o 2010 o mesmo investimento
público de 1998”

O Concello de Lugo vén de po-
ñer en práctica unha idea curio-
sa. Trátase dunha campaña de
tráfico adicada aos motoristas
para que cumpran coa súa obri-
ga de levar o casco posto. Os
que máis o usen poderán gañar
premios.

A Policía Local xa comezou
a facer controis nas rúas da ci-
dade e aqueles moteiros que le-
van o casco posto reciben unha
especie de boletos para partici-
par en diferentes regalos que
van dende gasolina a enseres
para os seus vehículos.

Tamén os que non cumpren

coa normativa teñen unha opor-
tunidade. Son sancionados pero
terán a posibilidade de anular a
multa se levan a cabo un cursi-

ño de reciclaxe da condución
nalgunha das autoescolas da ci-
dade.

A idea é pioneira nos conce-

llos do Estado pero xa hai voces
discrepantes que salientan que
si para facer cumprir a lei hai
que dar premios, as arcas do

concello vanse quedar curtas
para ofrecer tantas bonifica-
cións e os lucenses que acatan
as normas decotío, vanse sentir
discriminados.

Onde as cousas non son tan
gratificantes é no pulso que
manteñen a Deputación Provin-
cial, o Concello e o Ministerio
de Medio Ambiente. Este últi-
mo e por boca da súa ministra,
Cristina Narbona, afirmou re-
centemente en Lugo que o seu
departamento reclamará por
vía de prema a débeda de catro
millóns de euros que a deputa-
ción mantén coa Confederación
Hidrográfica polo acondiciona-
mento dos ríos Rato e Ferve-
doira, que xa están rematadas
pero que Francisco Cacharro
Pardo se nega a pagar. A minis-
tra, pola contra, negouse a ubi-
car a sede da nova Confedera-
ción do Miño-Sil pois non é
cousa de cabrear a ourensáns
ou lucenses en plena campaña
electoral.

Pola súa banda, o presiden-
te provincial, Francisco Cacha-
rro, engadiulle unha nova idea
ao enfrontamento que mantén
co concello salientando que ao
mellor as licenzas do campus
universitario lucense ten que
dalas a propia Deputación e ta-
mén cobralas, referíndose aos
planos do Concello de aplicar-
lle ao campus un cambio urba-
nístico e a regularización de
edificios.

Ao que se ve, a cidade de
Lugo segue como sempre, con
pequenos reinos de taifas no
que cada un pensa que ten de-
reito a facer o que lle peta. E
mesmo a cobrar os trabucos,
como no medioevo.♦

Cascos con premio 
ANTÓN GRANDE

Premios para aqueles motoristas que poñan o casco. O Conce-
llo quere que a mocidade se conciencie “en positivo” sobre os
perigos que representa conducir a moto coa cabeza descuberta.

Lugo

Un país novo
LOIS DIÉGUEZ

Quintana foi aclamado por milleiros de galegos e galegas en San-
tiago o sábado pasado. Detrás das súas palabras florecía un país ilu-
sionado, novo, colmado de esperanzas. O que máis nos convence
do que nos ofrece é a firmeza que pon en todos nós, na Galiza no-
va que quere deixar de esmolar e desexa potenciar ao máximo as
súas forzas. Nada virá de fóra que encha as nosas aspiracións, xa o
dicía Castelao. E así o comprobamos durante estes longos anos de
democracia. A diferenza con calquera dos partidos estatais está en
que eles nunca acreditaron nun idioma propio nen na potencia eco-
nómica que podemos desenvolver desde as nosas riquezas. Sempre
negaron a esperanza moéndonos a cabeza coa mentira de que non
somos quen de tirar para adiante sen padriños, e con esa convicción
puxéronse a subastar os máis rendíbeis sectores económicos gale-
gos para regalarllos precisamente a eses-seus padriños. Só os que
padecen a inxustiza e senten de verdade o país, e cren nel, son quen
de transformalo definitivamente. Dificilmente pode gobernar ben
en Galiza quen fai do goberno do Estado a súa prioridade. E agora,
por se a propaganda queima outra vez os nosos ollos, lembramos
que o que imos elixir é un Parlamento para Galiza, e desde aí, un
Presidente noso, galego.  Para ás eleicións xerais, é dicir, do Esta-
do, aínda fican uns aniños. Fraga e Touriño serían mellores candi-
datos para estas últimas. Para aquí, xa demostraron que non.♦

Subliñado

‘Explícalles aos da rúa o que
viches aquí’. Mercedes Núñez

toma nota da encomenda
dunha compañeira de prisión e,
no exilio de París, escribe este

Cárcere de Ventas.As
memorias plurais dunha
manchea de mulleres

torturadas logo de 1939.

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas

MULLERES 6 - A NOSA TERRA
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Que se entende por neoli-
beralismo?

O neoliberalismo é unha
forma de capitalismo no que se
eliminan os elementos de regu-
lación dos mercados por parte
do Estado e reduce a presenza
do sector público na economía.
Impóñense con total liberdade
os intereses do capital sobre os
intereses da sociedade, do Esta-
do, dos traballadores e dos con-
sumidores. 

É o modelo predominante
actualmente a nivel mundial?

É predominante como pro-
xecto pero a súa implantación
non se dá en todos os países en
estado puro. Existe un modelo
neoliberal que é moi semellante
en todo o mundo pero a súa con-
creción por países é moi diferen-
te. Fronte o que din os teóricos
neoliberais, o seu paradigma é
moito menos universal do que
pode parecer. Hai moitos países
que conservan aínda modelos de
actividade económica e sociais
que distan moito do que desexa-
rían os neoliberais. 

Poña algún exemplo.
O exemplo máis claro de

modelo económico non neolibe-
ral pero capitalista son unha
gran parte de países europeos.
Os que máis distan son Noruega,
Suecia, Finlandia e Dinamarca.
Pero tamén hai que incluír a Ho-
landa, Austria e en boa medida
Francia e Suíza. Nestes países o
Estado ten un forte protagonis-
mo, as relacións sociais son ne-
gociadas colectivamente, existe
un amplo Estado do benestar
que garante os servizos básicos
do total da poboación e tamén
existe unha gran redistribución
da renda, de xeito que as dife-
renzas sociais son moito meno-
res que en países como Estados
Unidos, Reino Unido ou Espa-
ña. Polo tanto, cando falamos de
alternativas ao neoliberalismo
non estamos a referirnos a países
do terceiro mundo ou con rexí-
menes socialistas, senón a países
moi ricos, con rendas per cápita
elevadas e polo tanto con gran
poder adquisitivo. Fronte á pro-
paganda dos neoliberais de que
quen non segue os seus postula-
dos non progresa, estes países
demostran que se pode acadar
un grado de desenvolvemento
grande e obter unha alta produti-
vidade sen ter que renunciar a
principios sociais importantes.
En segundo lugar, existen outros
países, como Corea ou Xapón,
que a xente coñece pouco e dos
que se pensa que son neoliberais

pero non é así. O seu desenvol-
vemento económico deuse da
man do Estado, fundamen-
talmente do protagonismo do
sector público. Teñen un modelo
financeiro totalmente oposto ao
anglosaxón e cunha interven-
ción estatal na economía moi in-
tensa. Por último, China é pre-
sentado por moitos como un sis-
tema neoliberal no económico,
pero non é certo. O papel do Es-
tado segue sendo fundamental
na súa economía. Polo tanto,
existen resistencias fortes ao
modelo que os neoliberais pre-
tenden que sexa hexemónico.

No libro mantén a tese de
que as consecuencias da im-
plantación dun modelo neoli-
beral en Galiza son as cau-
santes da falta de desenvolve-
mento. 

No libro faise un diagnóstico
do fracaso das políticas econó-
micas e sociais da era Fraga.
Unhas políticas económicas que
están baseadas no fundamental
nun modelo neoliberal, o que
contradí o que a xente sempre
dixo de que a nosa é unha eco-
nomía moi dirixida e protexida.
Pode dicirse que foi un fracaso
porque cada vez estamos máis
lonxe de converxer co resto das
economías europeas. Seguimos
no pelotón de cola e perdemos
posicións fronte a outras rexións
que creceron moi por riba de nós
nestes quince anos. Somos a ter-
ceira comunidade pola cola en
nivel de renda, unha situación
que hai dezaseis anos era distin-
ta. Neste período tamén se de-
sestruturou a sociedade porque
aumentaron as desigualdades e o
grao de precarización do empre-
go. Por outro lado, tamén se des-
truíron as condicións de existen-
cia de amplas capas da poboa-
ción que antes traballaba como
autónoma. Neste período desa-
pareceron máis da metade das
explotacións gandeiras e agríco-
las, destruíronse tamén empre-
gos autónomos no sector pes-
queiro e marisqueiro, no artesa-
nal e no dos servizos e no maris-
queiro. Polo tanto, contraria-
mente ao que afirma o discurso
neoliberal, no período de Ma-
nuel Fraga acabouse con moita
iniciativa privada.

O presidente Manuel Fra-
ga sempre se gaba de que en
Galicia están algunhas das
empresas máis importantes de
España.

Neste sentido habería que di-
cir que na era Fraga produciuse
a desaparición de bases impor-

tantes de capital autóctono que
pasa a ser controlado por capital
foráneo, nun proceso de concen-
tración forte de empresas. Polo
tanto boa parte do tecido empre-
sarial galego foi absorvido. As
políticas neoliberais tamén fo-
ron agresivas para o medioam-
biente, non hai máis que ver os
exemplos dos montes, do Presti-
ge ou das canteiras.

Dende os anos oitenta Ga-
licia perdeu peso dentro do
conxunto do Estado español e
a economía foise concentran-
do cada vez máis en certas
áreas, sobre todo en Madrid e
o Levante. A que se debeu es-
te proceso?

Ten moito que ver coa
orientación das políticas neoli-
berais aquí e no Estado. Unha
vez que se crearon unhas deter-
minadas condicións de desen-

volvemento tanto en Madrid,
en Cataluña e en Euskadi gra-
zas á iniciativa pública, é máis
sinxelo actuar como un polo de
atracción para os investimentos
das empresas. España está cre-
cendo en forma de arquipélago,
ao igual que gran parte de Eu-
ropa. Como non hai políticas
fortes de redistribución das ac-
tividades produtivas, a activi-
dade económica tende a con-
centrarse. Ocorre ademais que
o único esforzo que fixo o Go-
berno central, sobre todo na úl-
tima década, foi o de atraer in-
vestimentos para Madrid, de
xeito que ademais de actuar co-
mo centro político fose tamén o
centro económico. Fixeron alí
un grande esforzo en infraes-
truturas, non só físicas, senón
que dotaron a capital de gran
cantidade de servizos de alta

tecnoloxía. Ademais todas as
grandes empresas públicas de
servizos foron creadas alí. Non
hai máis que poñer o exemplo
de Telefónica ou as empresas
de Radiodifusión. Agora as em-
presas de I+D estatais e os cen-
tros investigadores de coñece-
mentos avanzados están alí. Di-
go isto porque se fala pouco de
Madrid ou de Navarra e dema-
siado sobre Cataluña e Euska-
di. Tamén poderiamos dicir que
nos últimos anos, o Goberno
central favoreceu moito a Va-
lencia e Andalucía, que aumen-
taron en gran medida o seu po-
tencial. O Goberno galego non
fixo nada contra un proceso
que o prexudicou. Con Galiza
existe unha gran débeda histó-
rica porque a nosa economía
foi perdedora en todas as nego-
ciacións e toma de decisións.♦

Xavier Vence
‘A política de Fraga acabou con moita iniciativa privada’

RUBÉN VALVERDE

É catedrático de Economía Aplicada na Universi-
dade de Santiago. Experto en temas relacionados
coa nosa economía, vén de publicar O fracaso neo-
liberal na Galiza (Editorial A Nosa Terra), no que
analiza de xeito crítico como influíron negativa-
mente as políticas de libre mercado en Galiza sobre
todo durante a época presidida por Manuel Fraga.

Reportaxe Fotográfica: PACO VILABARROS
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Falou antes de crear sinerxias
para desenvolver un sector, é
dicir, que existan empresas au-
xiliares que suministren a un-
ha industria principal. Ese mo-
delo en Galicia só funcionou no
automóbil. Por que fracasou
en sectores que eran tan im-
portantes como o naval, o pes-
queiro ou o agroalimentario?

Non houbo unha política in-
dustrial dende a Xunta para cre-
ar ese tipo de sinerxias no sector.
Unha das premisas dos neolibe-
rais é que a mellor política in-
dustrial é a que non existe, por-
que dende sempre entenderon
que o desenvolvemento indus-
trial vai acompañado de contes-
tación social. Margaret Thatcher
dicía que a política industrial é o
subterfuxio dos criptocomunis-
tas. Aquí a Xunta puido apostar
por sectores como os menciona-
dos que tiñan grandes posibili-
dades. A principal política que
houbo en Galiza nos últimos
anos foi a de Citroën, que asu-
miu a función que lle correspon-
dería á Xunta. Mudou o seu sis-
tema de produción, introducindo
o just in time (producir e comer-
cializar de xeito rápido, baixo
pedido e tendo que cumprir uns
prazos). Isto fixo que moitas
empresas do automóbil que for-
necen a Citroën se localizasen
en Galicia. Naqueles outros sec-
tores nos que non houbo unha
empresa con capacidade de
arrastre, foise desfacendo o que
había. O tamaño e a dimensión
que tiñan as empresas públicas
do naval en Galiza eran abondo
para ensaiar unha estratexia do
tipo de Citroën. Tiñan que ter in-
cluído máis tecnoloxía no proce-
so de produción para deixar de
ser simples empresas de solda-
dura. Esa aposta tería localizado
no seu entorno a un certo núme-
ro de fornecedores, que servirí-

an para desenvolver comarcas
que hoxe están deprimidas.

No sector do agro utiliza o
caso de Leyma como exemplo
do fracaso da creación dunha
empresa alimentaria de trans-
formación en clave galega.

O caso de Leyma, máis alá
do exemplo concreto desa em-
presa, é unha metáfora do que
ocorreu en Galiza de xeito xene-
ralizado. Todo o sector tiña cla-
ro que era necesaria a configura-
ción dun gran complexo lácteo,
con industrias non só de primei-
ra transformación do leite para
vender o produto en forma líqui-
da, senón que tamén se pretendí-
an incorporar outro tipo de pro-
dutos elaborados que dan maior
valor engadido. Leyma ofrecía a
posibilidade de consolidar o lác-
teo galego de base cooperativa
con dimensión e futuro. A Xun-
ta non confiou no modelo coo-
perativo como base de desenvol-
vemento do sector e someteuse
aos intereses do capital privado
con vistas a sacar beneficios a
curto prazo. Por último, o sector
financeiro era importante para
darlle osíxeno a ese proxecto co-
operativo, pero non só non o
apoiou senón que o boicoteou.
Ao final Leyma acabou en mans
dun grupo foráneo que mercou
os seus activos non para impul-
sar a compañía senón para eli-
minar a competencia.

Falando do sector finan-
cieiro, falta capitalización na
empresa galega?

O sistema neoliberal ten co-
mo unha das bases a supremacía
do capital financieiro sobre o pro-
dutivo e o comercial. Na última
década o sector financeiro cortou-
lle o seu apoio ao sector produti-
vo. O negocio das entidades ban-
carias desprazouse aos mercados
bursátiles, de materias primas e
de futuros, onde se acumulan car-

tos de tipo especulativo. En Gali-
za o sector financeiro cortoulle a
billa ao industrial, comercial e de
servizos. Isto provocou que o cre-
cemento das empresas dependa
unicamente da súa capacidade de
financiamento, que sae dos bene-
ficios fundamentalmente. Por iso
moitas empresas que non conse-

guiron socios capitalistas tiveron
que renunciar a diversificar a súa
produción e a expandirse, o cal
implica renunciar a penetrar en
novos mercados, falta de compe-
titividade e ter que acudir a sub-
vencións de carácter clientelar
para sobrevivir, cando non desa-
parecer.

Vostede é un dos poucos
economistas que critica os pla-
nos de infraestruturas como
panaceas e neste sentido ta-
mén critica o deseño do cha-
mado Plano Galicia. Por que
motivo?

Nun dos poucos campos que
os neoliberais permiten investir
cartos públicos é no campo das
infraestruturas físicas porque
consideran que é un xeito de au-
mentar os beneficios do capital
privado. Dende o meu punto de
vista, penso que o investimento
en obras públicas tamén lles
permite o desenvolvemento dun
sector empresarial de tipo clien-
telar de grandes réditos políti-
cos como é o inmobiliario e o da
construción. O que non queren
entender os neoliberais é que o
desenvolvemento económico
precisa tamén doutro tipo de
condicións para ter éxito como
é o de contar cunha poboación
ben coidada e formada. Polo
tanto hai que investir en educa-
ción e sanidade. Tamén precisa
de servizos públicos que permi-
tan que todas as persoas en ida-
de de traballar poidan incorpo-
rarse ao mercado laboral. Isto
significa que hai que darlle to-
dos os apoios posíbeis ás mulle-
res para que poidan contribuír
ao desenvolvemento do país.
Iso faise creando garderías e
centros de atención para persoas
enfermas, discapacitadas e
maiores porque na situación re-
al son as mulleres as que se en-
cargan desta labor que non está
remunerada socialmente. Por
último, o sector público tamén
debe investir en dotación de tec-
noloxías avanzadas e centros de
Investigación e Desenvolve-
mento porque só co modelo de
chapapote e cemento non se vai
a ningures.♦

‘Citroën asumiu un papel dinamizador
que lle correspondería á Xunta’

Por que unha gran parte da
poboación abala o modelo neo-
liberal de Manuel Fraga se un-
ha das maiores consecuencias
son a precarización e o paro?

A explicación é complexa.
Penso que hai tres razóns bási-
cas. A primeira é que o modelo
neoliberal soubo conectar en
Galiza cun sentimento relativa-
mente individualista das capas
máis atrasadas da poboación,
mesmo indo as súas políticas en
contra dos seus intereses. En se-
gundo lugar, os fondos públicos
foron usados cun criterio clien-
telar e non para desenvolver o
país. A terceira razón é que os
sectores sociais e políticos de
oposición non foron capaces de
construír un discurso alternativo
ás políticas neoliberais do PP.
Non só porque non teñan as ide-

as claras, senón sobre todo por-
que existe un cortocircuito me-
diático detrás do que se parape-
tou o PP. Os medios de comuni-
cación en todo o mundo son o
principal baluarte da hexemonía
neoliberal porque son capaces
de dominar á poboación por on-
de é máis sensíbel, pola cabeza.
No discurso público dos medios
este aparece non só como o me-
llor dos mundos posíbeis, senón
que tamén como o único posí-
bel. Fan crer a xente que as po-
líticas neoliberais son as únicas
que poden aplicarse, como si se
tratasen de leis naturais contra
as que nada se pode facer. Por
iso penso que é tan importante
que os partidos de esquerda e no
caso galego tamén o nacionalis-
mo manteñan un discurso dife-
rente e lle falen claramente á

xente. Por exemplo, non poden
manter a mensaxe de baixada de
impostos, aínda que sexa politi-
camente incorrecto. Deben fa-
cerlle comprender á xente que
para prestar bos servizos públi-
cos ten que haber unha imposi-
ción suficiente e redistributiva. 

Nos últimos anos vense
afirmando sistematicamente
que as rexións máis favoreci-
das da UE son as máis pobres,
xa que recibiron máis fondos.
Vostede contradí esta afirma-
ción no libro.

Nos círculos políticos e nos
medios de comunicación es-
quécese que non estamos nunha
economía dominada polo sector
público, senón que estamos nun
sistema de mercado. Polo tanto
o que determina as pautas de
funcionamento son as regras do

mercado. Dependendo de como
se regule o mercado, as empre-
sas localizaranse nun lugar ou
outro e as actividades económi-
cas serán unhas ou outras. O
que determina que a unha re-
xión lle vaia ben ou mal en Eu-
ropa é o grado de adecuación
da regulación do mercado cos
seus intereses. A marcha dun te-
rritorio non dependerá pois dos
fondos públicos que se reciben,
senón de como se organice o
mercado. As regras de xogo que
hai hoxe na Unión Europea ten-
den a favorecer a libre circu-
lación do capital privado, tanto
industrial como financeiro. O
capital privado vai a onde hai
maiores niveis de rendibilidade
e estes sitúanse onde hai maior
dotación de capital humano ben
formado. Tamén unha rede de

tecido industrial complementa-
rio das necesidades que ten a
empresa principal, tanto prove-
dores como comercializadores.
En terceiro lugar, onde hai unha
rede de infraestruturas de tec-
noloxías avanzadas e de comu-
nicación a distancia. Os fondos
estruturais e de cohesión sim-
plemente se crearon para encai-
xar do mellor xeito posíbel a
derrota das rexións máis po-
bres. Polo tanto as maiores be-
neficiarias da integración euro-
pea son as rexións ricas. Por
outro lado, en Galiza os fondos
foron utilizados con criterios
clientelares, para favorecer a
permanencia no poder, pero
non para aproveitar as poucas
posibilidades que ofrecen para
desenvolverse como o fixeron
outras rexións.♦

‘Os fondos europeos creáronse para que
as rexións pobres acepten a derrota da integración’ 
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Imos
a máis?
XOÁN COSTA

Estiven reflexionando
moito sobre os
eslogans desta

precampaña electoral.
Moito. Porque para votar
hai que estar informados,
reflexionar, aínda que lo-
go te veñan buscar á casa
en coche, que unha cousa
non quita a outra.

O eslogan do PSOE, a
verdade, resúltame moi
canso, tanto móvome,
móvome non vai comigo.
Eu son máis de estar sen-
tado. Un paseíño, mais
logo certa tranquilidade.

O do PP si que está
ben. Imos a + máis, con
ese símbolo + que máis
parece unha cruz, a nosa
cruz, mais que nos di que
imos a máis-máis.

Porque,
efectivamente, imos a
máis. Imos a máis quilos
de carne ao caldeiro per
cápita, que é con racións
de carne como se mide
agora o noso PIB; imos a
máis despoboamento do
medio rural.; a máis
eucaliptais; a máis ensino
privado; a máis lista de
espera na sanidade públi-
ca; a máis recursos para
a privada; a máis mozos
que se teñen a ir ás
Canarias porque alí hai
máis traballo; imos a
máis na destrución da
nosa lingua, da nosa cul-
tura, do noso patrimonio;
imos a máis na
destrución dos nosos ríos
e rías. Imos a máis en
que se rían de nós.

Imos a máis en
xustiza social. Polo
menos así o dixo Fraga:
en Silleda fixéronse
23.000 racións de
empanada, logo había
23.000 persoas. Xa ven.
Unha persoa = unha
ración de empanada. Xa
sei que virán algúns
desestabilizadores e dirán
que non hai xustiza
social, que non é o
mesmo unha ración de
empanada de bacallau
que unha de bacallau con
pasas. Mais imos a máis.
Galiza xa é unha gran co-
ciña económica onde se
dá de comer cada vez a
máis xente. Mais nin
salarios nin pensións van
a máis.

Saberá o PP o conto
da ranciña presumida?
Tanto quixo ir a máis que
non coubo en si e
estoupou. Que van saber!

Mais deixémolos. Que
vaian a máis como a ra.
Entón teremos un país
novo e os nosos dereitos
si que irán a máis, e as
nosas ilusións.♦

Xusto cando a candidata que enca-
beza a lista popular por Ourense
nega, nestas mesmas páxinas, a
existencia do caciquismo e o cuali-
fica de “invención dos que perden”,
vai Xosé Luís Baltar e fai unha de-
mostración práctica indiscutíbel.
Denunciouno o grupo do BNG na
Deputación de Ourense cando che-
ga aos seus ouvidos unha noticia
insólita acontecida o pasado 21 de
maio, día no que a Asociación de
Fútbol de Veteranos celebra a súa
cea anual nun restaurante do conce-

llo de Coles. Segundo relata o de-
putado Xosé Manuel Pérez Bouza,
antes da cea entregáronse os pre-
mios da tempada nun acto no que
participou o presidente da Deputa-
ción. Nese momento, interveu Bal-
tar para dicir que as institucións de-
ben apoiar a práctica do deporte e
que, polo tanto, están os 200 asis-
tentes convidados. Sería pola pro-
ximidade electoral porque os bene-
ficiarios do convite quedaron sor-
prendidos por tal acto de xenerosi-
dade. Contaban, coma sempre, pa-

gar os 35 euros que custaba o prato.
En total, 7.000 euros que todos in-
terpretaron que pagará a Deputa-
ción como parte desa política de fo-
mento do deporte que di defender o
presidente do PP ourensán.

A información provocou a in-
mediata reacción do BNG, que lle
presentou varias preguntas ao pre-
sidente ás que deberá responder
no próximo pleno. Bouza non cre
que Baltar vaia pagar a cea do seu
peto e enmarca este xesto no feito
recentemente por Manuel Fraga
na súa viaxe ao Uruguay, onde fi-
nanciou a través da Xunta un
“xantar-mitin” ao que asistiron
máis de 5.000 persoas. Segundo o
BNG, este é o xeito en que o PP
utiliza as institucións e o diñeiro
público para se manter no poder.
Os nacionalistas cualifican de
“impresentábel” que Baltar utilice
os cartos de todos os ourensáns
para sacar réditos persoais, e des-
criben o líder do PP como un po-
lítico “sen escrúpulos que confun-
de o público co privado”.

Xosé Manuel Pérez lembra
que non se trata só dunha crítica
ética, senón que este tipo de ac-
tuacións están prohibidas nas ad-
ministracións públicas desde a
entrada en vigor da lei de sub-
vencións, feito que “ao presiden-
te da Deputación de Ourense se-
mella non importar”. Entre as
preguntas formuladas polo BNG
figura se a Asociación de Fútbol
de Veteranos pediu unha subven-
ción para a cea, se existía previa-
mente algunha resolución dalgún
órgano de goberno ou con cargo
a que partida orzamentaria se vai
facer efectivo o gasto.♦

O cacique inventado
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Xosé L. Baltar financiou, supostamente con diñeiro público, a cea anual dun equi-
po de fútbol de veteranos. O BNG pide explicacións polos 7.000 euros gastados.

Ourense

GONZALO

As vías
para
a paz
a debate
en Santiago

A.N.T.
O pasado 25 de maio rema-
tou en Santiago o Congreso
Internacional de Educación,
Cultura e Paz que organizou
o Seminario Galego de Edu-
cación para a Paz, que presi-
de Manuel Dios. Por Galiza
pasaron voces de primeiro
nivel da loita pola paz en to-
do o mundo. O premio No-
bel da paz, Adolfo Pérez Es-
quivel; o coordinador do
Centro Galego de Investiga-
cións para a Paz, Calo Igle-
sias; o secretario xeral do In-
ternational Peace Bureau,
Colin Archer; a presidenta
da ONG Hague Appeal for
Peace, Cora Weiss; o ex pre-
sidente da Unesco, Federico
Mayor Zaragoza; a directora
da ONG France Libertés,
Danielle Miterrand, o direc-
tor do Instituto Gandhi de
Nova York, Arun Gandhi,
entre outros, debateron ao
redor dos mellores camiños
para conseguir un mundo
sen violencia.

A principal conclusión
deste congreso foi que só a
extensión da educación a to-
da a poboación do planeta e
a defensa da igualdade como
valor de “cambio social” po-
derán mudar a conciencia de
que os problemas se resol-
ven con violencia, práctica
tan común nos niveis macro-
social e tamén doméstico de
todas as sociedades.♦



Coa manta internacional estendi-
da no barco, escoltadas ao seu
paso polo Miño por remeiras de
clubs de ambos países, a delega-
ción portuguesa chegou a beira
galega e fíxolle entrega do docu-
mento ás representantes da coor-
dinadora de Galiza, nun acto no
que participaron ao redor de tres-
centas persoas, chegadas dende
diferentes puntos do sur do país.
Alí leron o documento unha re-
deira, unha traballadora do mar e
unha alumna do colexio San Xe-
rome Emiliani. O repaso das ac-
tividades e as reivindicacións pa-
ís a país correu a cargo de Lupe
Ces, voceira nacional, quen va-
lorou a unidade internacional
que caracteriza á rede da Marcha
Mundial. A xornada completou-
se coa actuación dos grupos mu-
sicais Froleada, Barafunda e de
Lorena Lores.

Para a coordinadora galega, o
éxito primeiro é que “a manta pa-
sase por Galiza como punto e que
puidese estar alí representada, xun-
to cos cadriños de todos os países”.

Lectura no Berbés

Os actos centrais desenvolvéronse
na viguesa praza do Berbés. Aquí
volveuse ler a carta coa colabora-
ción de dezaoito mulleres de diver-
sas procedencias e profesións, inter-
calando entre os fragmentos actua-
cións musicais. Esta lectura, unha
das actividades fundamentais, “era
o xeito de ofrecer a nosa proposta
para cambiar o mundo”. “Nestes
momentos estamos no proceso de
divulgación internacional da carta.
En canto ás reivindicacións é moi
difícil que se poñan en práctica, es-
pecialmente ás que afectan ao plano
económico, porque implicarían
cambios importantes”, explica unha
portavoz da coordinadora galega.
“É un camiño á longo prazo pero
serve para facerlle unha proposición
á humanidade e fomentala”.

Paralelamente á lectura, na
mesma praza coseuse á manta
internacional o anaco que vai re-
presentar á Galiza e confeccio-
nouse, con todos os retallos che-
gados do país dende os diferen-

tes grupos que integran a coordi-
nadora galega, unha colcha gale-
ga, que se remataría o domingo.

As xornadas concluíron en
Compostela cun acto simbólico na
praza da Quintana, o domingo 22,

no que se fixo a entrega do relevo
ás representantes vascas. O parada
final da andaina da carta e da col-
cha será en Burkina Faso o vindei-
ro 17 de outubro, Día Mundial pa-
ra a Eliminación da Pobreza.♦
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A palabra tribu (que actualmente escribi-
mos tribo) evoca probabelmente en cada
un de nós asociacións xeográficas que
proceden das nosas lecturas e dos nosos
filmes. O máis probábel é que o noso pri-
meiro pensamento vaia cara aos indios do
Far-West, o afastado Oeste, ou dos da
América do Sur, maiormente a Amazonia.
Pódenos levar tamén aos poboados da
África, entre ecos de tam-tams. E haberá
quen se lembre das doce tribos de Israel,
da historia sagrada. O que será raro é que
alguén asocie a palabra coa antiga Roma.

E mais tribo (a palabra, independente-
mente da existencia anterior de tribos nou-
tras partes do mundo, como Grecia) é de
orixe latina (tribu). As tribos eran divi-
sións do pobo romano. De primeiras foi
unha división de tres grupos étnicos (os
romanos, os sabinos e os etruscos) e des-
pois unha división territorial pola que Ro-
ma chegou a contar con 35 tribos.

A estas comunidades están ligadas as
palabras tribuno e tributo. O tributo –pa-
go para a comunidade– administrábao o
tribuno, unha especie de tesoureiro que
logo asumíu funcións de maxistrado. Esta
función de xuíz é a que lle deu orixe á pa-
labra tribunal. E a tribuna era, ao primei-
ro, o estrado dende o que falaba o tribuno.

Contribuír, como é doado de enten-
der, vén sendo ‘dar a súa parte para a co-
lectividade’. Iso é a contribución.

Naturalmente, toda unha serie de ver-
bos (atribuír, distribuír, retribuír, tribu-

tar...) coa súa familia léxica (atributo, dis-
tribuidor, retributivo, tributario, etc.) es-
tán nas súas orixes relacionados con tribu.

O que non ten relación con ela é o
verbo atribular (e tribulación, etc.) que
son derivados cultos –non evoluciona-
dos– do latín tribulare, verbo que deno-
minaba un labor agrícola, o de ‘esmagar
coa grade’. A evolución patrimonial de
tribulare e mais a de tribulus, a propia
grade, foi en galego trillar e máistrillo.

E se unha tribo é un grupo de perso-
as unha grei é un grupo de animais.

En principio, a palabra latina grex-gre-
gis significaba ‘rabaño, manada, bandada
de animais’ aínda que figuradamente, por
extensión, podía significar ‘grupo de per-
soas’ como acontece coa nosa grei. En ga-
lego existe tamén grea, maiormente aplica-
do aos grupos de animais bravos como os
que viven ceibos nos montes. E cando se
aplica aos grupos de persoas, a expresión
adoita ter carácter pexorativo.

Tampouco é moi positivo dicir dunha
persoa que é gregaria, pois é dicir que ten
comportamento de animal de rabaño. En
troques, egrexia é a persoa que destaca,
que polas súas calidades sae do grupo. 

Igual que tribo, grei deulle tamén ori-
xe a distintos verbos (agregar, congre-
gar, disgregar, segregar) coas súas fami-
lias léxicas (agregación, congregante,
disgregador, etc).

Claro que nin o grego nin o gregoria-
no teñen que ver coa grei.♦

Tribo
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Representantes vascas recolleron despois o relevo en Compostela

Remeiras galegas e portuguesas portaron
a Carta Mundial da Mulleres

Actos festivos así como a engádega do anaco galego á colcha mundial das mulleres centraron as actividades celebrados no Porto do Berbés en Vigo.                   Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

M. BARROS
Ás seis da tarde do venres 20 o peirao da Guarda recibía de mans
das representantes portuguesas tanto a carta, aprobada o 10 de
decembro de 2004 no transcurso do V Encontro Internacional da
Marcha celebrado en Kigali (Ruanda), como a manta simbólica
que se está tecendo cos retallos dos país polos que está a viaxar.

Un momento da lectura colectiva da Carta.

Reivindicación
portuguesa
do aborto

Durante o pasado fin de se-
mana Galiza converteuse no
centro das reivindicacións
feminista que a Marcha
Mundial das Mulleres vén
de materializar en forma de
Carta, ao tomar o relevo, na
viaxe que este documento es-
tá a realizar por todo o mun-
do. A Carta Mundial das
Mulleres para a Humanida-
de, que reivindica baixo os
valores da paz, a igualdade,
a liberdade e a solidariedade
“a construción dun mundo
mellor”, foi entregada a co-
ordinadora vasca o 22 de
maio nun acto simbólico ce-
lebrado en Compostela.

A Carta Mundial das
Mulleres para a Humani-
dade chega de Portugal,
país no que a coordinadora
nacional da Marcha Mun-
dial das Mulleres aprovei-
tou para reivindicar o de-
reito ao aborto e a despena-
lización desta práctica.♦



O proxecto da Cidade da Cultura
parece non ter final coñecido.
Aos múltiples edificios do con-
glomerado do monte Gaiás, po-
dería sumárselle de contado un-
ha nova iniciativa que a Conse-
llería de Cultura ten en estudo
despois de serlle proposto pola
Consellería da Emigración: un
Museo da Emigración. Aínda
que non se coñecen os detalles
desta proposta, fontes consulta-
das consideran este proxecto de-
bedor doutros anteriores que xa
deron pasos adiante.

Os pasos dados en Buenos
Aires e Compostela poderían
adiantarse á iniciativa autonómi-
ca, e tamén o de Chantada de
non mediar trasacordo nos
apoios públicos prometidos. 

A apertura máis inmediata
prevista é a de Buenos Aires.
Alí a Federación de Sociedades
galegas, entidade fundada en
1921, presentará o seu proxecto
de convertir varias plantas da
súa sede oficial, na rúa Chaca-
buco, como Museo da Emigra-
ción Galega na Arxentina. A
presentación terá lugar durante
a mostra Gallegos, de Galicia a
Buenos Aires. 1860-1960, que
se abrirá o 1 de xullo no Museo
Nacional da Inmigración. A
mostra exhibirá documentación
que reflexa a cuestión social ga-
lega, o contexto migratorio, os
traballos e os oficios, os sabo-

res da nova cociña, a música, a
cultura e as tradicións que hoxe
xa forman parte da realidade ar-
xentina. 

Parte desa exposición forma-
rá parte do acervo do Museo,
que estará dirixido por Isabel
Barros, quen declara que “até
agora os museos que hai sobre
emigrados constituíronse nas so-
ciedades expulsoras; en troques,
esta é unha iniciativa feita polos
emigrados na sociedades de aco-
llida”. Segundo o presidente da
Federación de Sociedades Ga-
legas, Francisco Lores, “o Mu-
seo recollerá o pasado e brinda-
rá a proxección a futuro do noso
colectivo emigrante”. Lores, im-
pulsor do proxecto, asegura que
o obxectivo primordial é mos-
trar as profundas pegadas da co-
lectividade galega a través de
cartas, fotografías, indumenta-
ria, ferramentas, historias de vi-
da, prensa e publicacións, e con-
vidan a participar activamente á
colectividade.

Chantada e Compostela

A iniciativa de Chantada, da que
xa informamos nestas páxinas,
partiu do xornalista Afonso Eiré,
que participou no verán pasado
na presentación do libro colecti-
vo Crónicas Chantadinas (Cír-
culo Recreativo e Cultural) cun
traballo sobre a emigración en

Chantada. Daquela propuxo cre-
ar un centro de estudos, incluín-
do un museo e un arquivo, par-
tindo da realidade dunha comar-
ca que concentrou unha grande
parte da emigración galega. A
idea tivo repercusión inmediata e
foi respaldada polos tres princi-
pais partidos a nivel galego, sen-
do aprobada unanimemente unha
iniciativa ao respecto no pleno
corporativo de Chantada.

Actualmente está en proceso

de constitución unha fundación
semipública, na que estarían pre-
sentes, cando menos os tres con-
cellos principais (Chantada, Ta-
boada e Carballedo), a Deputa-
ción e a Xunta de Galicia, ade-
mais de entidades financieiras e
organismos que dun ou doutro
xeito tiveron vencello directo
coa vaga emigratoria.

Pola súa banda Olegario
Sotelo Blanco, que está a pre-
parar un libro sobre a emigra-

ción e está percorrendo as prin-
cipais cidades de destino emi-
grante,  ten rematado un edifi-
cio xunto á súa sede composte-
lá, que estará adicado integra-
mente á difusión da historia da
emigración. Terá unha bibliote-
ca temática e un centro de do-
cumentación e a institución
fornecerá becas de investiga-
ción e está a preparar conve-
nios de colaboación coa uni-
versidade de Santiago.♦
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Alegría e
impotencia
ante unha
nova lei
Si. Sentimos alegría cando se aproban as
leis e impotencia de ver, día a día, o seu
incumprimento e que non pasa nada. Os
feitos sociais tenden a verse como pro-
blemas que terán solución lexislando. É
necesario cambiar esa convicción. As
leis serven na medida en que son utiliza-
das con intelixencia e vontade, xa que
detrás delas hai un senfín de cargos bu-
rocráticos e de normas que fan que se
distorsionen as expectactivas. Así o fe-
nómeno social da discapacidade está aín-
da lonxe de sistemas que nos consideren
cidadáns de pleno dereito e cun valor ac-

tivo para a sociedade.
Estamos a falar da lei, de ámbito

estatal, que se está preparando tendo co-
mo referencia o Libro Blanco da Depen-
dencia, para regular a protección social
para as persoas dependentes. Debe em-
pezar por adoptar unha denominación
máis positiva. O uso de terminoloxía ina-
decuada, como o termo dependencia,
prexudica, xa que pon o acento no aspec-
to negativo, na limitación e non na idea
de autonomía das persoas. Lei de apoios
á vida activa dá unha visión de partici-
pación e de igualdade de oportunidades.
Tampouco se debe presentar como algo
específico xa que beneficia a todos. Os
que lexislan tamén deben pensar neles.
Por poñer un exemplo, a Lei de Sanida-
de non se considera exclusiva das perso-
as enfermas senón que está baseada nun
dereito de calquera cidadán e na obriga
dos poderes públicos. 

Os seus obxectivos van máis encami-
ñados ao fomento do emprego e non tan-
to a garantir a calidade de vida de todos
os cidadáns. Semella que somos mellor
considerados como produto de mercado
que como poboación discriminada. Hai
que romper co modelo médico e rehabi-

litador que nos considera como pacientes
que necesitan coidados e non como per-
soas con dereitos. Non reclamamos pri-
vilexios. Xa se fala de construír multitu-
de de residencias sen contemplar outras
opcións. Hai que escoitar a nosa voz. Es-
tá demostrado que o custo dunha praza
residencial é superior a unha asistencia
persoal recoñecida, xurídica e profesio-
nalmente, noutros países. Máis ca un
problema de recursos é un problema de
mentalidade, quizais por cortar a fita na
inauguración. Hai que dar o salto de re-
clamar como dereitos o que antes eran
axudas dispersas mellores ou peores. 

Durante moito tempo, as persoas con
discapacidade vivimos ao amparo da so-
lidariedade, do abandono ou do paterna-
lismo, aceptando situacións pouco huma-
nas. Nunha sociedade democrática e plu-
ral, a participación dos membros en todos
os aspectos da vida debe realizarse en
igualdade de condicións e coa mesma li-
berdade para elixir opcións. Tamén temos
dereito a equivocarnos, a pensar por
nós... Resulta pouco alentador saber que
España é o segundo país da UE que me-
nos gasta en servizos sociais e que está á
cabeza en canto a incumprimento de nor-

mativa sobre integración do colectivo. É
hora de cambiar actitudes e afrontar com-
promisos políticos e orzamentarios para
evitar que se xeren máis frustracións. 

Necesítase deseñar un novo modelo
de sociedade no que todos sexamos ben-
vidos, aceptados como iguais e como
persoas que engadimos a nosa diversida-
de. Unha sociedade de realidades dife-
rentes onde ter unha vida digna en igual-
dade de condicións. Sabemos doutros
países do noso contorno que son capaces
de dar resposta. Non se comprende que
se poida permanecer alleo á nosa realida-
de social e resistirse tanto a comprender
o positivo das nosas vidas. Seguímonos
preguntando até cando haberá que espe-
rar para concienciarse e considerar que
unha persoa con discapacidade ten os
mesmos dereitos. Sería unha magnífica
oportunidade para saldar unha débeda
histórica cunha lei moderna e acorde coa
sociedade na que vivimos. Todo o que se
pide xa está en Europa e pode resumirse
en liberdade de opción, igualdade de
oportunidades e non discriminación.♦

MARISOL BRAVOS LÓPEZ forma parte do
Colectivo Adiante Xá

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa MARISOL BRAVOS

En Buenos Aires, Chantada e Compostela preparan os seus propios proxectos 

A Xunta estuda incluír un Museo da Emigración
na Cidade da Cultura

A.N.T.
Sendo o fenómeno máis importante da historia contemporánea do
país, resulta chamativa a ausencia de ningún centro museolóxico
adicado á emigración. Agora, despois de que en Chantada levan un
ano poñendo en marcha unha primeira iniciativa, en Buenos Aires
se anuncie a presentación para o vindeiro xullo e en Santiago Ole-
gario Sotelo Blanco tamén promova un centro, a Xunta recoñece
que estuda a instalación dun museo propio na Cidade da Cultura.

Sede da Federación de Sociedades Galegas en Buenos Aires que albergará un Museo da Emigración.



A.N.T.
A Asociación pola Defensa da
Ría de Pontevedra presentou un
informe que aparece avalado
igualmente por toda unha chea de
colectivos sociais e persoas a títu-
lo individual que figuran asinan-
do ao pé do chamado “Informe de
Síntesis” que abre o documento
de denuncia. Representan os sec-
tores produtivos que viven da ex-
plotación dos recursos naturais da
Ría (pesca e marisqueo), do sec-
tor forestal, turístico e deportivo,
urbanístico. Tamén as confrarías,
asociacións de mariscadoras, me-
xilloeiros, mancomunidades de
montes, asociacións veciñais,
asociacións de hosteleiros. Un
traballo colectivo que visualiza
contundentemente a enorme fren-
te de oposición que se concreta na
comarca de Pontevedra contra a
permanencia da pasteira de Caixa
Galicia na Ría.

Xunto ao documento inicial
de síntese, aparecen cinco anexos
que describen de xeito pormeno-
rizado aspectos relativos a cada
un dos apartados no que se ten di-
vidido o traballo e nos que se in-
cide nos valores naturais e produ-
tivos, a situación urbanística. so-
cio-económica e ambiental.

O traballo vai acompañado
dun DVD no que por medio dun
audiovisual recóllense non só as
imaxes da realidade da Ría de
Pontevedra, senón tamén as po-
sicións dos diferentes sectores
sociais e políticos que dun ou
outro xeito sofren a situación da
Ría e a incidencia histórica de
ENCE- Para cada dos aspectos
ofértase un desenvolvemento
sustentábel baseado nun modelo
económico centrado na explota-
ción racional das potencialidades
da Ría, tanto desde o punto de
vista natural como produtivo.

Segundo Antón Masa, Presi-
dente da APDR, o “obxectivo do
documento, non é só dar a coñe-
cer estas potencialidades, senón
tamén amosar a situación actual
da Ría nos aspectos ambientais,
urbanísticos e socioeconómicos,
situación que veu dada pola pos-
ta en práctica no pasado recente
dun modelo de desenvolvemento
errado, desenrolista e contami-
nante, falto de todo tipo de plani-
ficación e que non tivo en conta
estes valores naturais e produti-
vos da nosa contorna”.

Masa insiste en denunciar
que este modelo de desenvolve-
mento aplicado “foi un absoluto
fracaso mesmo desde a perspec-
tiva dos que o deseñaron, pois
non foi quen de acadar aqueles
obxectivos que se tiñan marcado
os seus promotores; aqueles ob-
xectivos de pleno emprego e cre-
cemento económico que se supu-
ña xustificaban o modelo pro-
posto non se chegaron a conque-
rir en absoluto, como proban os
datos socioeconómicos da nosa

bisbarra, da Ría de Pontevedra
considerada nun sentido amplo,
é dicir, non só o litoral que a cir-
cunda senón tamén o territorio e
as cadeas montañosas que deli-
mitan as vertentes”.

O informe da APDR subliña
que a Ría de Pontevedra, cunha
poboación de arredor das
150.000 persoas, das que unhas
100.000 están en idade de traba-
llar, ten unha taxa de desempre-
go do 12% (algo máis dun 0,8%
inferior á media galega), unhas
7.600 persoas entre as que é im-
portante o paro xuvenil, e unhas
56.500 persoas empregadas.

Despréndese do estudo que a
ocupación por sectores na Ría de
Pontevedra indica ás claras que o
modelo aplicado non deu os froi-
tos apetecidos, e dun xeito máis
concreto que a presenza do com-
plexo ENCE-ELNOSA na Ría
non ten servido de dinamizador
do sector industrial na comarca.
“Algo que por coñecido era de
agardar, pois é sabido que o em-
prego industrial medra seguindo
pautas diferentes ás que propor-
cionan estes ‘macroproxectos’

industriais” –apuntou Antón Ma-
sa durante a presentación do do-
cumento.

Para a APDR e os colectivos
que avalan o estudo, “é posibel
unha explotación máis racional
dos sectores produtivos da Ría, e
a posta en práctica dun modelo
de desenvolvemento diferente,
sustentábel, baseado na explota-
ción racional destes recursos na-
turais e turísticos, un modelo que
non só é máis xusto socialmente
senón tamén máis interesante
desde o punto de vista estrita-
mente económico; permite ade-
mais unha mellor calidade de vi-
da e da saúde, aspectos todos
eles que se deben ter en conta á
hora de deseñar un modelo eco-
nómico de desenvolvemento e
mesmo á hora de cuantificar os
beneficios derivados da aplica-
ción deste modelo”.

Completando as análises
mesmo se cuantifican os postos
de traballo que se poderían deri-
var da posta en valor das futuras
potencialidades, tanto no maris-
queo como na pesca, no sector
forestal e no turismo.

Postos de traballo

No cultivo intermareal (maris-
queo a pé) unha vez recupera-
dos os terreos que hoxe ocupa
ENCE, chegaría aos 5.000.000
m2, que considerando unha ren-
dibilidade media de 6 /m2 su-
poría unha facturación anual
duns 30 millóns de , e unha
posibilidade certa de 1.750 pos-
tos de traballo directos (hoxe
hai 900), polo que se crearían
850 novos postos, máis 100 in-
directos na xestión e comercia-
lización  que hoxe non existen.
Mentres, no cultivo submareal
(marisqueo a flote) acadaríanse
2.000.000 m2, en cultivo mo-
derno, cunha rendibilidae me-
dia de 6 /m2 (uns 12 millóns de
) e uns 5.000.000 m2 en réxime

extensivo cunha rendibilidade
media de 1 /m2 (outros 5 mi-
llóns de ), o que suporía uns
500 postos de traballo directos
(hoxe hai 250) e 50 indirectos
(non hai), e a creación de 300
novos postos de traballo.

Do mesmo xeito, subliña o
informe da APDR, poderíanse

crear 250 novos postos de tra-
ballo directos e 25 indirectos
na pesca fresca. 300 novos pos-
tos directos na acuicultura e
500 novos postos na comercia-
lización. A maiores de 200 no-
vos postos no turismo relacio-
nado co sector (hoxe inexisten-
te). Unha suma de perto de
3.000 postos de traballo novos,
pero –insiste Masa– “ademais
consolidaríanse os hoxe exis-
tentes, dignificándoos, o que
suporía manter outros 1.500
postos de traballo dignos.

O Presidente da APDR afir-
mou que no sector do turismo,
unha vez desaparecida ENCE
da Ría, poderíanse crear arre-
dor dos 2.000 novos postos de
traballo e no sector forestal
arredor duns 1.200 máis e que
este novo modelo de desenvol-
vemento proposto desde o seu
informe “favorecería logo a
aparición de novas fontes de ri-
queza e traballo arredor destes
sectores, o que faría medrar o
número de postos de traballo
moi por riba do que hoxe pode-
mos indicar”.♦
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MANIFESTACIÓN O 4 DE XUÑO

Piden un futuro sustentábel e de calidade para a Ría de Pontevedra sen ENCE 

A APDR, asociacións e colectivos ligados
ao mar prepáranse para a marcha de Celulosas

O Pleno de Concello de Ponteve-
dra vén de facer oficial o apoio
do goberno municipal á manifes-
tación que convocada baixo o le-
ma de “Pola recuperación da Ría.
Pola saúde e máis postos de tra-
ballo. ENCE fóra de Lourizán”,
terá lugar en Pontevedra o vin-
deiro sábado, 4 de xuño. 

Son máis de cen os colecti-
vos sociais, sindicais, culturais
e deportivos que apoian unha
mobilización que está a lograr
a solidariedadade de comuni-
dades de montes, asociación
veciñais e da mocidade, grupos
profisionais ligados á sanidade
pública e colectivos ecoloxis-

tas como Adega, a Federación
Ecoloxista Galega e a mesma
APDR.

Os alcaldes dos concellos
de Marín, Poio e Pontevedra
sumaranse a unha manifesta-
ción que tamén recibe apoios
no sector empresarial e comer-
cal e mesmo de coñecidos mili-

tantes do PP. O grupo de gober-
no municipal de Pontevedra,
integrado polo BNG e o PSOE,
ten anunciado que acudirá ao
completo á manifestación enca-
bezado polo alcalde Miguel
Fernández Lores. A mobiliza-
ción partírá ás 20.30 da tarde
desde a Praza da Ferraría.♦

Aumentan os apoios para á mobilización

Leonor González e Antón Masa, da APDR, nunha pasada manifestación contra ENCE.



Esta información, que foi difun-
dida orixinalmente pola cadea
Ser, entrou de pleno na precam-
paña electoral galega e non é pa-
ra menos. Trátase da empresa
que organizou nos últimos tem-
pos a maior parte dos actos do
PP e moitas campañas de propa-
ganda do goberno español cando
estaba presidido por José María
Aznar. Antonio Cámara, que foi
secretario persoal de Aznar du-
rante os oito anos que botou na
Moncloa, traballou para Special
Events durante varios anos, igual
que Francisco Correa, amigo ín-
timo do xenro do ex presidente
español que até foi testemuña da
súa voda coa filla de Aznar.

Outro home do PP relaciona-
do con esta empresa, que ten a
súa sede nun paraíso fiscal, é
Paulo Crespo, no seu día home
de absoluta cofianza de Cuíña e
dirixente el mesmo do PP de Ga-
liza, que actualmente ocupa a
presidencia de Special Events,
empresa que forma parte dunha
cadea de sociedades totalmente
opacas e interpostas da que re-
sulta practicamente imposíbel
averiguar quen son os seus au-
ténticos propietarios.

O accionista maioritario é a
sociedade Windrate Limited,
con sede en Londres, que per-
tence a varias sociedades domi-
ciliadas nas Illas Virxes e en
Saint Kitts e Nevís, lugares tan
recoñecidos como paraísos fis-
cais que até o propio departa-

mento de Estado dos Estados
Unidos fai referencia a eles na
súa páxina web. Concretamente,
Saint Kitts e Nevís ocupa un dos
maiores espazos nesa páxina
web baixo o epígrafe de “Ofici-
na de narcotráfico”.

Na capital de Nevís, Bassete-
rre, existe unha importante con-
centración de oficinas bancarias
e financeiras polas que pasa boa
parte da economía somerxida de
todo o mundo. A xefatura de Es-
tado segue pertencéndolle á raí-
ña de Inglaterra, que elixe un go-
bernador xeral residente, na ac-
tualidade Cuthbert Montraille
Sebastian. Denzil Douglas é pri-
meiro ministro.

O PP, principal cliente

Special Events organizou case
todos os congresos estatais e au-
tonómicos e todo tipo de actos
públicos do PP durante os últi-
mos anos. Os seus directivos
proceden case todos do propio
PP ou de gobernos autonómicos
e municipais controlados polos
conservadores que agora preside
Mariano Raxoi. No 2001, cando
Galiza padeceu a crise das vacas
tolas, a Xunta adxudicoulle a
Special Events un dos seus con-
tratos máis importantes, por va-
lor de case millón e medio de eu-
ros, para promover o mercado da
carne galega.

Mediante facturas de peque-
na contía, estendidas para evitar

a publicidade e os controis de
intervención públicos, esta em-
presa levou asuntos de varias
autonomías e numerosos conce-
llos de toda España, gobernados
case sempre polo PP, e tamén
dalgún ministerio como foi o
caso do de Agricultura no ano
2001, que lle adxudicou me-
diante “negociado sen publici-
dade” a organización da entrega
dos premios “Alimentos de Es-
paña” por un valor de 4.900.000
pesetas daquela época.

Orange Market, unha empre-
sa vecellada a Sepcial Events, foi
a que organizou os principais ac-
tos de promoción do goberno va-
lenciano do PP. Ignacio Blanch
foi o seu director até decembro
do ano pasado, data na que se in-
corporou como asesor á Genera-
litat de Valencia, presidida por
Francisco Camps.

Este escándalo, que estourou
días antes de comezar a campaña
electoral galega, non fai máis
que amosar a punta dun posíbel
iceberg dos escuros negocios
que se puideron ir formando du-
rante os oito anos que estivo Az-
nar á fronte do goberno español. 

Na illa de Nevís foise tecen-
do, ao longo dos anos, unha re-
de das chamadas corporacións
internacionais de negocios nas
que está garantido o anonimato
dos que son os verdadeiros do-
nos das empresas e sociedades.
Coa práctica autorizada de “ac-
cións ao portador”, é dicir, na-
da de rexistros, e mesmo co
permiso de que estas empresas
sexan dirixidas por sociedades
opacas e non por persoas, non
só se evita o pagamento de im-
postos sobre a renda ou gaños
de capital senón que tamén se
procede, moitas veces, a lavar
diñeiro negro que procede do
narcotráfico e mesmo do crime
organizado.♦
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Os fondos da UE
en perigo

MANUEL CAO

A derrota electoral do SPD, o 22 de maio, en Renania do Norte-
Westfalia, vai ter uns efectos inmediatos na política xeral alemá
pois obrigará a un adianto dos comicios para setembro e parali-
zará todo o proceso negociador das perspectivas financeiras da
UE a partir do 2007. Nas sociedades actuais e, en particular na
UE, asistimos a cambios non previstos que lle afectan ao con-
xunto do proceso decisional e de implementación das políticas
económicas introducindo un factor de inestabilidade importante
que pon en perigo a aprobación de normas e proxectos críbeis e,
sobre todo, o cumprimento destes. A distribución de competen-
cias entre os niveis de goberno da área UE, laxa e imprecisa po-
la propia natureza das mesmas, converte en tarefa hercúlea a to-
ma de decisións que moitas veces quedan sen efecto debido a
que as medidas de implementación han de alongarse no tempo e
correspóndenlles a niveis de goberno estatais, autonómicos ou
locais con mercados electorais específicos. De non ratificarse a
Constitución europea este proceso ha de agravarse aínda máis e
non ha de descartarse un parón importante no proceso de cons-
trución europeo que lles afectará tanto ás políticas comúns até
agora existentes como ás novas estratexias e proxectos. 

Neste contexto cambiante e inestábel insírese o proceso de
discusión da política orzamentaria europea. Dunha banda, os
países contribuíntes –Alemaña é o  principal– tenderán a re-
ducir as achegas xa exiguas ao orzamento da UE, tal como es-
tán a propoñer reiteradamente nos últimos tempos, debido á
grave situación económica dos seus países. O exemplo de Re-
nania do Norte-Westfalia é paradigmático, pois de ser un dos
estados máis ricos da RFA pasou a converterse nun territorio
con altos niveis de paro, desindustrialización e/ou deslocaliza-
ción, perda de poboación e presión salarial á baixa da man de
obra do leste. Esta situación está a castigar especialmente os
votantes do SPD e dos Verdes de xeito que case todos os go-
bernos dos länder pertencen xa á coalición conservadora ao
tempo que o mantemento das achegas financeiras á UE e, en
particular, aos fondos estruturais e de cohesión son electoral-
mente indefendíbeis. Máis aínda, o propio sistema federal ale-
mán acusa fortes tensións internas debido a que os länder que
pagan fondos consideran inxusto un sistema que lles afecta
aos incentivos e á mellora das súas políticas públicas. Nos de-
mais países (Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia, Austria)
a presión política para reducir as achegas é moi semellante.

Doutra banda, os países receptores que progresivamente poi-
dan ver reducidos os seus recursos atoparanse en situacións fi-
nanceiramente complicadas pois eses fondos servían para aco-
meter investimentos sen aforro propio obtido dos recursos auto-
xenerados. Este shock será traumático nas comunidades que poi-
dan deixar de percibir fondos como rexión obxectivo nº 1, sexa
debido ao efecto estatístico ou a superar por pequena diferenza o
75% do PIB comunitario. Os cambios metodolóxicos na conta-
bilidade nacional que todos os países da UE deben realizar pode
afectarlle substancialmente á posición de Galiza á hora de perci-
bir ou non fondos, de xeito que habería que deseñar estratexias
orientadas a reter algúns recursos nun contexto caracterizado po-
la limitada credibilidade da contas da UE (contabilidade creati-
va) e pola importancia que terá a poboación a efectos de cálculo
das ratios de PIB per cápita. En Galiza, o escaso atractivo sobre
os inmigrantes reduce os incrementos de poboación por esa vía
pero poderíase intentar regularizar a unha parte do Censo de Re-
sidentes Ausentes que xa computan a efectos electorais.

A inestabilidade político-económica que se albisca poñerá
a proba o ideario europeísta e a capacidade para camiñar xun-
tos ou de actuar como free riders no mundo globalizado.♦

‘A derrota dos socialistas en Renania
do Norte-Westfalia confirma que os
fondos estruturais e de cohesión son

electoralmente indefendíbeis”

Jürgen Rüttgers, candidato de CDU, celebra a vitoria coa súa dona e partidarios.

PERFECTO CONDE
Special Events, empresa radicada no paraíso fiscal de Saint
Kitts e Nevís, en pleno Caribe, cobrou case millón e medio de
euros da Xunta por promover o mercado da carne galega can-
do se viu ameazado pola crise das vacas tolas, no 2001. O seu
presidente, o galego Paulo Crespo Sabarís, foi home de con-
fianza de Xosé Cuíña e dirixente do PP de Galiza. Special
Events traballou tamén para o PP e para o goberno de José
María Aznar, co que está relacionada a través do seu xenro,
Alejandro Agag, e do seu ex secretario persoal, Antonio Cámara.

Special Events traballou para a Xunta
cando as vacas tolas

Os paraísos fiscais
do PP galego

Os centos de especies que colonizaron

Galiza: a rola turca, o argazo, o visón

americano ou a cotorra arxentina.

Tamén a mimosa, o eucalipto ou a perca

americana. Casos da ampla nómina de

bioinvasións que sofre a nosa terra e

unha avalacion dos seus riscos certos.

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos

Xosé Bouzó Fernández

NÓS OS GALEGOS – A NOSA TERRA



“Durante 25 anos estableceuse
un modelo de cidade baseado
nun desenvolvemento urbanísti-
co que só ten en conta o valor
económico e non outros valores”,
afirmaba Jaume Matifoll, urba-
nista e representante de “Veins en
defensa de la Barcelona Vella”,
no ámbito dunhas xornadas cele-
bradas en Barcelona que incidi-
ron na denuncia dun modelo que
desestrutura socialmente os ba-
rrios e desaloxa á poboación tra-
dicional do casco antigo.

As críticas desde os colecti-
vos veciñais centrasen nun mo-
delo que altera a trama urbana do
barrio histórico, ao tempo que
supón a desaparición de edificios
catalogados como patrimonio
histórico. No 2001 foi inaugura-
da a actual “Rambla del Raval”,
unha intervención urbana  envol-
ta na polémica que significou o
derrubamento de 64 edificios e o
desaloxo de 500 persoas.

Nesta liña seguirían actuacións
como “Illa Robadors”, no mesmo
Raval, que contempla a constru-
ción dun hotel, así como iniciati-
vas de vivendas xestionadas por
cooperativas de sindicatos, ou o
proxecto coñecido como “El furat
de la Vergonya”, que ten provoca-
do a desaparición do cinco por
cento das construcións dos barrios
de Sant Pere e Santa Caterina. 

O conflito de Ciutat Vella

As políticas de reforma urbanísti-
ca, postas en marcha desde a ad-
ministración, auparon o distrito
Ciutat Vella ao cuarto lugar na lis-
ta dos máis caros da cidade en re-
lación ao prezo da vivenda. Unha
nova realidade esta que ten provo-
cado o desembarco das inmobilia-
rias sobre Ciutat Vella. Os intere-
ses inmobiliarios baten, as máis
das veces, cunha situación caracte-
rizada por unha alta presenza de
arrendos antigos. En Ciutat Vella,
segundo un informe público, o ré-

xime de alugueiro representa o
52,7% fronte a un 22% de viven-
das en propiedade. Neste contexto,
sinala Pere Farré membro da Co-
ordinadora contra l´especulació
del Raval, as inmobiliarias reco-
rren en moitos casos a cortes de
auga e luz como medidas de pre-
sión, e nos últimos tempos teríase
producido unha radicalización,
con presións sobre os inquilinos
exercidas por grupos de matóns.
Pola contra, desde a Oficina de
Habitatge, a oficina pública sobre
vivenda,  tratan de minimizar o
impacto do mobbing inmobiliario
no distrito e reducen a once o nú-
mero de casos detectados. 

A raíz desta situación terían
xurdido os CIV (Colectivos de
Inquilinos e Veciños), un novo
xeito de asociación que agrupa a
inquilinos e veciños afectados
por unha mesma inmobiliaria.
Xa son varios colectivos deste ti-
po presentes no distrito Ciutat
Vella actuando fronte a prácticas
de dubidosa legalidade postas en
marcha polas inmobiliarias.

Sobran os pobres

Unha outra consecuencia da políti-
ca urbana estaría, segundo a Aso-
ciación de Veins en Defensa de la
Ciutat Vella, nos procesos de de-
sestruturación social dos barrios,
con incidencia sobre o pequeno
comercio e as relacións veciñais.

A política de derrubamentos
provoca o desaloxo e mobilidade
da poboación tradicional do barrio
afectado, que en moitas ocasións
ten dificultades para atopar realo-
xamento no propio barrio e debe
desprazarse cara a periferia de
Barcelona. Unha poboación ca-
racterizada por clases populares e
unha alta porcentaxe de poboa-
ción pensionista, segundo dados
da propia administración. O pro-
ceso de encarecemento derivado
do modelo urbano desenvolvido
actuaría como efecto de selección

poboacional. Sería o que desde a
Oficina de Habitatge denominan
como “efectos non desexados” do
proceso de reforma, e algúns co-
lectivos non dubidan en definilas
como deportacións. 

Desde a Coordinadora contra
l´especulació del Raval denun-
cian tamén o papel xogado pola
administración naquelas actua-
cións que supoñen o derrube de
edificios, con indemnizacións ri-
dículas aos veciños afectados,
que en moitos casos non contan
con asesoramento nin recursos
para facer valer os seus dereitos.  

Para quen fora concelleira de
dereitos civís na cidade, Roser

Veciana, “aquí no primeiro mun-
do, alí onde se pode ver que a no-
va fase do capitalismo é nos mo-
delos urbanísticos das cidades”.
Segundo Veciana nas políticas ur-
banas desenvolvidas en Ciutat
Vella, “atoparemos todos os ele-
mentos da política neoliberal”. 

Do Xino ao Raval

No verán de 1997 o barrio do Ra-
val ía ocupar o centro da realidade
informativa a partir dunha inter-
vención policial contra dunha su-
posta rede de pederastia. Unha ac-
tuación xudicial desenvolvida na
polémica a partir de medidas e de-

tencións policiais de dubidosa le-
galidade, coa sombra do poder po-
lítico como fondo. No centro da
acusación situábase o colectivo La
Taula del Raval. Ate 1997, esta
asociación tiña sido unha voz críti-
ca as políticas urbanísticas deseña-
das para o barrio. Aquela actua-
ción significou o linchamento so-
cial da asociación. Froito dese pro-
ceso é o libro “El Raval. Del amor
a los niños” do xornalista Arcadi
Espada que recolle todo o desen-
volvemento xudicial e mediático
do caso, e mais recentemente foi
estreado o documentario “De
nens” do cineasta Joaquim Jordá.

A lenda negra semella carac-
terizar a historia do coñecido co-
mo Barrio Xino de Barcelona,
historia que exercía como unha
lousa sobre as políticas deseñadas
pola administración, que procura-
ban dar unha imaxe reformada do
distrito. Era pois preciso un novo
nome que desvinculara o barrio
dese pasado. A partir dos anos oi-
tenta, por parte da administra-
ción, vaise priorizar un novo ter-
mo para a denominar ao barrio.
Agora pasaría a ser o Raval. 

Un modelo urbano, o de Bar-
celona,  que non supón só a trans-
formación do espazo físico senón
tamén a reinvención dun barrio.♦
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Catro dormitorios dobres con baño e, nunha construcción anexa, dous
dormitorios dobres, dous baños e unha sala de estar con cociña e

chimenea. Asimesmo dsipón dun salón comedor con forno de leña e lareira.

Reservas: Telf. 986 361 856 / 696 045 326
e-mail: budinho@arrakis.es

No Concello de Oia (Baixo Miño), cun clima influído polo océa-
no que fai que as temperaturas sexan suaves. Estacións de ar-
te rupestre en Cabeciña, Pedra do Cazador, Pedra Escrita ou
Auga dos Cebros; castros; mosteiro cisterciense de Sta. María...

Arquitectos e veciños reflexionan sobre a transformación de barrios históricos

Barcelona perde a alma? 
ALBERTE ROMÁN

Barcelona está de moda. O proceso de remodelación urbana desen-
volvido na capital catalana nas últimas décadas non deixa de reci-
bir parabéns. Porén non faltan voces críticas a un proceso que ta-
mén ten as súas sombras. Ao tempo que sae publicado Elogi del via-
nant. Del model Barcelona a la Barcelona real de Manuel Delgado,
unhas xornadas de estudo, organizadas por diversos colectivos so-
ciais, reflexionaron sobre o modelo de transformación urbana.

A especulación foi ocupando os barrios históricos despois de degradalos.



FRANCK MEYER
O pasado 22 de maio lem-
brarase como un día históri-
co. Os votantes de Renania
do Norte-Westfalia castiga-
ron duramente o Partido So-
cialdemócrata (SPD), que per-
de por undécima vez consecu-
tiva nuns comicios de lander. 

Como consecuencia da debacle e
para grande abraio de todos,
Franz Müntefering, presidente do
SPD, anunciou, a poucos minu-
tos de pecharen os colexios elec-
torais, que o chanceler Schröder
tratará de organizar eleccións an-
ticipadas para o parlamento fede-
ral no vindeiro outono.

Renania do Norte-Westfalia
(RNW) non é un Estado calquera.
Esta rexión tradicionalmente liga-
da ao carbón e ao aceiro –aquí tra-
ballaron moitos galegos– é a máis
poboada de Alemaña e ten máis
superficie e habitantes que os Paí-
ses Baixos. Ademais, é o feudo
tradicional do SPD, que celebrou
o 23 de maio o seu 143 aniversa-
rio e leva gobernando en Düssel-
dorf desde hai 39 anos. Ou máis
ben levaba, pois con estas elec-
cións desaparece tamén a última
coalición vermello-verde que que-
daba a nivel estatal. Os socialde-
mócratas atópanse agora ante o
seu peor resultado neste Estado
desde hai 50 anos e ven de manei-
ra drástica cómo o seu electorado
se vai erosionando cada vez máis.

En concreto, os resultados son

os seguintes: o SPD baixa do
42,8% no ano 2000 ao 37,1%, os
Verdes do 7,1% ao 6,2%, os libe-
rais (FDP) do 9,8% ao 6,2%, men-
tres que a Unión Cristiano-Demó-
crata (CDU) sobe do 37% ao
44,8%. Con isto, unha coalición de
CDU e FDP terá unha cómoda
maioría no parlamento estatal. O
novo goberno será liderado por
Jürgen Rüttgers, quen xa fora Mi-
nistro de Investigación e Tecnolo-
xía no gabinete do chanceler Kohl
(de 94 a 98). Ora ben, se saíu ven-
cedor non foi tanto polo seu pro-
grama, que sempre quedou bastan-
te vago, senón porque a xente es-
taba cansa dos socialdemócratas.

Como en todo o país. Por iso

sorprende tanto a anuncio de
Müntefering sobre o intento de or-
ganizar eleccións anticipadas a ni-
vel federal –que fai que xa non se
fale de RNW senón de Alemaña–,
pois todo indica a que iso implica-
ría un cambio de goberno da Re-
pública. A edición dixital do ma-
gazine Der Spiegel titulaba ao res-
pecto moi acertadamente: “Suici-
dio por medo á morte”. Evidente-
mente, esta decisión colle despre-
vida a Angela Merkel, presidenta
do CDU, e a toda a oposición, sen
programa para unha campaña
electoral nin candidato á chance-
lería,  mais tamén a amplos secto-
res da militancia verde e socialde-
mócrata. O efecto sorpresa está aí.

Por outra banda tamén se ten a
sensación de que o goberno fede-
ral recoñece con esta medida a súa
derrota total.

Mais os obstáculos para unhas
eleccións anticipadas son grandes.
O Parlamento Federal non ten a
competencia para disolverse nin o
chanceler pode demitir así como
así. Dentro dunha lexislatura só
pode haber un cambio de goberno
mediante unha moción de censura
construtiva, é dicir, presentando
unha nova maioría. E a disolución
do Bundestag unicamente é posí-
bel cando o goberno deixa de ter a
maioría. Kohl fixera, en 1982, un-
ha manobra para conseguir elec-
cións anticipadas que logo foi cri-
ticada polo Tribunal Constitucio-
nal. Este determinou que non pode
haber mocións de censura finxi-
das, como no caso de Kohl contra
o que votaran os deputados do seu
propio goberno, e que só proceden
tales medidas no caso dunha grave
crise do goberno.

Así que non se sabe de qué xei-
to Schröder quere realizar o seu
proxecto dunha votación decisiva
o 1 de xullo para poder organizar
comicios a mediados de setembro,
se ben todos os partidos apoian es-
ta axenda. O luns falou co Presi-
dente da República, a quen corres-
ponde valorar a constitucionalida-
de da disolución e convocar elec-
cións ou non. Talvez Schröder dei-
xe a chancelería chocando coa
constitución. Talvez ese feito non
lle importe nada a ninguén.♦
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Sorprendía, hai uns días, o anuncio da Fronte
Polisario sobre a reanudación da loita armada
se Marrocos persistía na súa negativa a adhe-
rirse ao plano de paz da ONU, que obriga a
celebrar un referendo de autodeterminación
para o Sáhara Occidental. Sorprendía relativa-
mente porque non era a primeira vez que tal
proclama se facía, se ben nesta ocasión estaba
condimentada cunha demostración de forza
militar mais intensa que en exhibicións ante-
riores. Pero, coma os anteriores, é un anuncio
de escasa credibilidade e por iso mesmo con
efectos dubidosamente positivos para a causa
saharauí. Non prometas o que non poidas
cumprir, habería que lembrar.

A perda de importantes apoios e os cam-
bios rexistrados na situación internacional
nos últimos quince anos  (dende a fin da
guerra fría ao 11-S) reforzaron a importan-
cia de Marrocos como aliado estratéxico
esencial para moitos países, comezando po-
los EE UU, que sitúa en Rabat unha das sú-
as claves para o proxecto de creación do
Grande Oriente Medio. Ese desequilibrio na
balanza deteriora enormemente as esperan-
zas dun arranxo aceptábel para a causa sa-
harauí, que permanece enquistada, ao abeiro
dunha solidariedade que se mantén firme do
lado dos movementos sociais, pero que re-
duce o seu eco no plano diplomático, a du-
ras penas sostido por ese despregamento de
soldados da Minurso que veñen garantindo
esa peculiar hibernación do conflito, en te-

rreo de ninguén, sen guerra e sen paz.
A proclama e o desfile militar celebrado

nos territorios liberados, en pleno deserto do
Sáhara, foron acompañados doutra decisión
transcendental, anuncia-
da como outra demos-
tración de soberanía
efectiva, o chamamento
a presentar ofertas para
acometer a explotación
de gas e petróleo nas au-
gas territoriais reivindi-
cadas pola Polisario. O
anuncio facíase desde
Londres, unha vez que a
compañía australiana
Vision Oil and Gas con-
firmou a presenza de pe-
tróleo nestas augas. Rapidamente captouse a
atención de numerosas empresas e tanto Wo-
odside Petroleum e Orphir (australianas as dú-
as), a Premier Oil (británica) e a Sasol (suda-
fricana) amosaron interese pola oferta saha-
rauí. Pero o problema é a seguridade. Ten a
Polisario posibilidades efectivas de garantir a
viabilidade das posíbeis concesións?

En 2001, as autoridades marroquís con-
seguiron estabelecer dous contratos de ex-
ploración e explotación de gas e de petróleo
con Total (francés) e Kerr McGee (estadou-
nidense), pasando por alto o mandato das
Nacións Unidas, que demora e condiciona a
implementación destes acordos á resolu-

ción do conflito. 
Cando a soberanía está por medio e non

hai posibilidades de acordo, mesmo parcial,
para explotar os recursos a expensas da pos-

terior resolución do
problema político, as
declaracións de uns e
de outros teñen un va-
lor relativo. De feito,
Total xa detivo os seus
proxectos de explora-
ción. 

O plano de paz está
bloqueado. Os negocios
enerxéticos semella que
menos. Poida que a Po-
lisario, con este anun-
cio, consiga premer na

comunidade internacional para abordar dun-
ha vez a aplicación das resolucións das Na-
cións Unidas. Quizais a mellor presión poida
ser a exercida polos todopoderosos intereses
do lobby petroleiro, pero o risco para a causa
saharauí é substancial, pois pode inclinar un
pouco mais a balanza do lado de Rabat, hoxe
en posición considerabelmente máis confor-
tábel para defender os seus intereses. E digo
ben, intereses, que non razóns nin dereitos,
que están claramente decantados do lado Po-
lisario. Pero son estes tempos malos para a
razón.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI, www.igadi.org 

Areas negras
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A volta á loita armada da
Fronte Polisario é un

anuncio de escasa
credibilidade e con efectos
dubidosamente positivos
para a causa saharauí”

Facturas
sen cobrar 
GUSTAVO LUCA

Aque se debe a
impaciencia de certos
grupos de capital

hispánico con Cuba? Lendo
os editoriais destas altas
torres do diñeiro, máis
parece que tivésemos diante
dos ollos a prosa resentida
do Diario de la Marina
contra Antonio Maceo, non
sendo que xa pasaron cento
quince anos, un nada, e que
Cuba é soberana.

Os morteiros que dirixen
contra a Revolución cubana
levan carga dobrada e, por
veces, tan cegamente
disparan que caen no
ridículo. Odian, no primeiro,
outras empresas da UE
(sobre todo as españolas)
que manteñen acordos
comerciais e de negocios
con Cuba. Anticipan os
beneficios da especulación e
non ven chegada a hora de
cambiar as leis igualitarias e
de interese público da
revolución.

Porén, o que non poden
comprender e o que máis
lles estorba é o prestixio que
ten hoxe Cuba en América.
A proposta de inzar de focos
de resistencia armada todo o
continente, nos 60, non era
tan temíbel para eles coma o
referente moral e político
que Cuba representa hoxe
no que Martí chamaba
Nuestra América. Despois
de miles de millóns de
dólares para comprar a
asemblea da OEA
(Organización de Estados
Americanos) contra a
revolución, o que salta á
vista é o fulminante
descrédito dos xefes de
goberno que ceden ás
presións da embaixada
norteamericana e votan
contra Cuba. Quen se acorda
de Jorge Batlle? Canto vai
durar Vicente Fox? Que
máis lle queda por facer en
política a Fernando
Henrique Cardoso?

O desembarco do capital
español nesta América, ao
chamado das privatizacións,
trouxo dolarazos,
caracazos, corralitos e
ruínas varias entre as que
non deixa de ser simbólica
a do Ecuador, que deserta
entre bágoas da súa propia
moeda. É humano non
recoñecer a propia torpeza,
pero algúns bancos con
nostalxia imperial e idioma
español (non é a primeira
vez que se lles escanastra o
alpendre) van máis alá e
culpan a Cuba por todas as
facturas que agora non
poden cobrar en América.
Esta é a verdadeira razón
do seu anoxo e por iso
alborotan nos diarios e
emisoras dos seus grupos
de presión contra a
soberanía cubana.♦

Problemas legais para convocar eleccións

Terremoto político en Alemaña pola
derrota rexional dos socialdemócratas

Angela Merkel celebra a vitoria da CDU.
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CÉSAR LORENZO GIL
O Pontevedra volveu demos-
trar que a segunda división é
unha gran pelexa pola sobrevi-
vencia, unha xungla de céspe-
de onde o que máis ten que
perder máis corre. O Celta
queda moi danado tras a súa
terceira derrota consecutiva.

“Iremos para a segunda B pero
con tanta alegría”, confesaba un
afeccionado do Pontevedra ao sa-
ír de Pasarón o pasado 22 de
maio. A vitoria granate ten un du-
plo valor para os seareiros. A riva-
lidade co Celta, de pouca entidade
e nin sequera recíproca, aliménta-
se só moi de tempo en tempo, can-
do ambas as escadras coinciden
na mesma categoría. Por outro la-
do, a tristura clasificatoria estase
vendo aliviada por vitorias clave
(ante o Valladolid e outros equi-
pos o xogo foi visceral, emotivo e
cheo de complicacións; o mesmo
sucedeu diante do Celta).

Para o choque, Pontevedra xo-
gou a vestirse de guerra pero todo
acabou en xolda. Houbo algunhas
camisolas deportivistas, algúns
berros de “Dépor, Dépor!” e as
habituais chanzas sobre a redu-
ción das posibilidades de ascenso
dos celestes. O peor foi a bengala
que un afeccionado vigués lanzou
contra o céspede. O infractor foi
detido inmediatamente.

Os 2.000 vigueses que toma-
ron a ponte de Rande viñeron co
medo no corpo, asustados diante
dunha inoportuna crise que impi-
de que o Celta remate o camiño
cara ao ascenso dun xeito digno.
Coma unha síndrome inexplicá-
bel, a doenza deportiva que so-

fren os vigueses parece non ter
cura. Cales serán as causas?

A principal razón do cansazo
parece ser o aumento dos lesio-
nados. Gustavo López e sobre
todo Borja Oubiña son homes
sen recambio, xogadores puntais
que protagonizaron a remontada
da segunda volta. E se hai algúns
na enfermaría, outros no campo
quedaron sen ideas. Canobbio
pasou de ser o “Ronaldinho” do
equipo, resolvendo moitos parti-
dos destinados ao empate cunha
xenialidade espontánea.

Estas dúas eivas son difíciles
de administrar. O adestrador ce-
leste, Fernando Vázquez, ten

medo de cambiar o sistema por
se a mudanza implica novos pro-
blemas de adaptación, unha rea-
prendizaxe táctica que sería se-
rodia e posibelmente estéril.
Mais mantendo un sistema que
só funciona con determinados
xogadores, os resultados tamén
son perniciosos, especialmente
na recuperación de balóns, xa
que Nagore nin Giovanella son
quen de controlar os ataques ri-
vais na parcela do medio campo.

Por último, outra clave do bai-
xón celeste ben pode ser a relaxa-
ción da “vantaxe preguiceira”.
Como a falta de sete xornadas pa-
ra o final, os vigueses só precisa-

ban conseguir seis puntos e o ca-
lendario parecía propicio, dadas
as malas posicións dos seus ri-
vais. Estas conxecturas resultaron
fatais porque o ascenso non se
consuma até que se conseguen os
puntos precisos e porque a segun-

da división é couto de cazadores,
de xogadores e equipos que loitan
con todas as armas por permane-
ceren no purgatorio e non caeren
no abismo da segunda B.

Esforzo sen premio?

O do Pontevedra parece un traba-
llo hercúleo, unha batalla na que
dá igual as posicións que se ga-
ñen porque os inimigos avanzan
máis rápido. Aos granates tocá-
ronlles compañeiros na parte bai-
xa que non se poden permitir un
descenso. Agás o Terrassa, todos
son conxuntos de capitais de pro-
vincia (Córdoba, Almería, Mur-
cia, Salamanca…), algúns inclu-
so con pasado recente na primei-
ra división, que non se poden
permitir o luxo de caer ao pozo.

A boa xeira de Alberto Arxibai
en Pontevedra fai dubidar da co-
menencia de confiar en José Aure-
lio Gay a primeiros de tempada.
Coma sempre, os resultados entu-
pen o entendemento. Arxibai con-
seguiu fructificar as ensinanzas do
seu antecesor. Sen o modelo ofen-
sivo que preconizaba o madrileño
(o Pontevedra xogou tan ben en
Balaídos como agora en Pasarón),
a batalla pontevedresa xa tería
acabado hai ben tempo.♦
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A afección deportivista despide a Fran e a Mauro Silva
Dous mitos do Súper Dépor capaces de converter A Coruña en capital europea do fútbol. Fran, tecedor da ma-
xia das grandes noites de Riazor, elo de sangue, carne e desexo entre afección e equipo, entre a mulecada que
esfola a biqueira desde a Costa da Morte até Ortegal e os perfumes caros das zonas vip da Champions League.
Mauro Silva, destecedor das argucias rivais, gardián serio de pedra que pasará á historia só marcando un gol en
toda a súa carreira. O mediocampista de São Bernardo do Campo (Brasil) simbolizou co xa retirado Bebeto o
paso decidido á elite. Hai anos, cando o xogador brasileiro anunciara a súa marcha ao Brasil por problemas fa-
miliares, un ronsel de tristura percorreu a triunfante Coruña. Agora, cando se confirma a marcha do campión
do mundo, hai entre os branquiazuis unha pinguela de saudade, un retallo de morriña que fai revivir nos seus
ouvidos glorias pasadas mentres tripan as cinsas do Súper Dépor, que agora devece por xogar a Intertoto.♦

OTTO / AGN

Pasarón despídese cunha festa talvez inútil

O Pontevedra róuballe o osíxeno ao Celta

O Pontevedra xogou mellor e demostrou que se acaba descendendo farao coa honra intacta.                                                AGN

C.L.
Perder 3-0 no descanso mete ga-
nas de marchar correndo para
non apañar outros tres goles na
segunda metade, especialmente
se diante túa tes un equipo ita-
liano. Mais o Liverpool foi a Is-
tambul sen a chave da casa e
non tiña onde durmir: chova ou
trone, até que se faga de día hai
festa. E houbo festa.

O equipo de Rafa Benítez
concentrou todo o esforzo en
quince minutos, os que tardou en
remontar a goleada italiana e no-
quear un equipo que xa lle estaba
facendo sitio na vitrina á súa séti-
ma Copa de Europa. Con empu-
xe, algo de sorte e fe, os red tira-
ron ao lixo o catenaccio, resucita-
ron a pantasma de Riazor (na Co-
ruña o Milan perdeu 4-0 e que-
dou fóra da Liga dos Campións
da tempada pasada) e agranda-
ron a lenda dun equipo que nece-
sitaba noites épicas coma esta pa-
ra estiñar para sempre o pesade-
lo de Heysel hai case vinte anos.

Gerrard é un capitán que xa
naceu co brazalete e del foi a pri-
meira faísca que prendeu a espe-
ranza entre os ingleses. Coma
unha maré, o Milan afogou entre
os veloces rivais e pagou ter un-
ha defensa veterana pero lenta.

Na primeira parte, tamén o
Liverpool tivera máis o balón e
arriscou sempre. E así o pagou,
primeiro Maldini e despois Her-
nán Crespo por dúas veces deixa-
ron ao bordo da agonía un equipo
que parecía pagar a inxenuidade
do inexperto á beira do Bósforo,

tan agradecido para a épica.
Mais o Liverpool non quería

épica da derrota e co 3-3 dei-
xouse de andrómenas, arrefriou
o partido e aguantou. Cando
chegou a prórroga, os ingleses
paraban nos postes para ter al-
go que termar e non caer ao
chan esgotados. Tanto cansazo
puido rematalos se Shevchenko
rematase con tino unha clara
ocasión na área pequena. Mais
non era a noite do ucraíno.

Nos penaltis, a estrela foi o
bufón. O gardamallas vermello,
o polaco Jerzy Dudek, esguío,
cos ollos saltóns e o nariz de loro,
inventou unha coreografía de
despiste que embriagou de ner-
viosismo os italianos. O seu char-
lestón de xeonllos esfolados foi
veleno para Serginho, Pirlo e
Shevchenko, que acabaron lan-
zando coma soldados vencidos.
O Milán acabou o encontro ate-
recido, buscando unha oficina de
migración para pedir asilo en
Turquía, imaxinando o desprezo
non só dos seus seareiros, non só
do seu país, senón dunha filoso-
fía do deporte do balón que ex-
comunga un equipo que cometa
o pecado de recibir tres goles, co-
mo se non fose vergoña bastante
metelos no imperio do 1-0.

En troques, o Liverpool
marcha exhausto de felicidade,
coa dor de ósos que dá a éxtase
e un resaibo de dátil, unha sede
que non vai poder saciar porque
o ano que vén o campión de Eu-
ropa (salvo bula da Uefa) non
xogará a Liga dos Campións.♦

O Liverpool tira ao lixo
o ‘catenaccio’



Inma López Silva
premio Murguía
A escritora, licenciada en filoloxía e
autora de títulos como Concubinas
(Xerais), Inma López Silva recibiu o
21 de maio o premio de narrativa Ma-
nuel Murguía, que convoca o conce-
llo de Arteixo na súa XIV edición.
Henrique Rabuñal coordinou as deli-
beracións do xurado do que formaron
parte Emma Couceiro, en representa-
ción da AELG, Xaime Domínguez To-
xo e Carme Rodríguez Ventoso. En
anos anteriores foran premiados Xavier
Alcalá, Caneiro ou Riveiro Coello.♦

Matarile teatro,
orixinal e innovador
Despois de recibir o Premio do Público ao
mellor espectáculo da XIII Feira do Teatro
de Galicia, a compañía Matarile Teatro foi
galardoado co premio ao Espectáculo Máis
Orixinal e Innovador na VI edición do Fes-
tival Internacional de Teatroyartesdecalle
de Valladolid polo seu último espectáculo
Historia Natural (eloxio do entusiasmo).
Dirixida por Ana Vallés, composicións
orixinais de Benjamín Otero e ilumina-
ción de Baltasar Patiño, este espectáculo
de gran formato preséntase como a obra
máis persoal da compañía compostelá.♦

Fállase o Premio
de Novela da APE
Vasco Graça Moura fíxose co premio de
novela da Associação Portuguesa  de Es-
critores polo libro Por detrás da Magnólia,
publicado pola editorial Quetzal. O xura-
do, presidido por José Correia Tavares e
integrado por Fernando Campos, Serafina
Martíns, Teolinda Gersão, Vergílio Alberto
Vieira e Teresa Martins Marques, conce-
deulle por maioría o premio ao escritor, un
galardón valorado en quince mil euros. A
esta edición do premio, creado en 1982,
concorreron máis de oitenta novelas publi-
cadas no 2004 doutros tantos escritores.♦

Disco do gaiteiro
porteño
Ouvirmos, en colaboración coa Con-
sellaría de Cultura, edita Crónicas
porteñas, do gaiteiro Manuel Dopa-
zo, copia restaurada daquelas grava-
cións de discos de 78 revolucións por
minuto que realizara este gaiteiro,
que desenvolveu case toda a súa acti-
vidade artística na Arxentina. A músi-
ca de Dopazo foi das primeiras que
saíron no daquela novo formato de
disco. O disco preséntase acompaña-
do dun libreto que explica a evolu-
ción das primeiras músicas gravadas.♦
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ova York ten que esperar. A cultura galega non es-
tará presente en Manhattan o próximo mes, tal e
como prevera o Instituto Cervantes e o escritor
Kiko Álvarez. A falta de apoio da Xunta parece

ser a clave deste atraso. Os promotores seguirán puxando pa-
ra que as nosas letras, o noso cinema e a nosa fotografía se
poidan degustar na que se autodenomina capital do mundo. O
que si está vivo é o festival de danza ‘En pé de pedra’, que
“paseará” por Compostela entre o 24 e o 26 de xuño. E de pa-

seo por Lisboa anda o director de cinema Antón Reixa, que
iniciou a rodaxe do seu segundo filme, Hotel Tivoli, unha
historia ambiciosa da que pouco se sabe, agás que a chispa
da trama, e nunca mellor dito, xorde dun chisqueiro. E
quen sabe se tamén argallarán tramas que pasado mañá es-
tarán nos cines os escritores galegos da Asociación de Es-
critores en Lingua Galega (AELG), que se reúnen en Poio
o 4 e o 5 de xuño para celebraren o seu 25º aniversario. O
programa evocará o I Encontro da AELG, de maio do 1981.♦

N
Manuel Caamaño, vicepresidente do Padroado que concede os Pedróns, Xosé Manuel Beiras e Fernando Pérez-Barreiro, Pedrón de Ouro e de Honra, respectivamente. OTTO / AGN

BBEEIIRRAASS  &&
PPÉÉRREEZZ--BBAARRRREEIIRROO



Estivo atinado Fandiño cando
salientou varias coincidencias
que concorren nas vidas de
Beiras e Pérez-Barreiro, aos
que situou nunha xeración de
inquedanzas “nos escuros anos
50, nos que en Compostela
comparten ideas e proxectos, e
forman parte activa dos move-
mentos dos primeiros mozos
galeguistas xurdidos despois
da guerra civil, formados ideo-
lóxicamente nas tertulias do
café Español, na mesa camiña
de Xelmírez 15 ou no estudo
do pintor Carlos Maside”. Xo-
sé Manuel Beiras e Fernando
Pérez-Barreiro non só perten-
cen á mesma xeración senón
que tamén coincidiron, como
estudantes, na Facultade de
Dereito de Santiago.

Segundo Fandiño, “a Edito-
rial Monterrey, a colección Illa
Nova de Galaxia, as Festas Mi-
nervais, a Revista de Economía
de Galicia, os grupos de teatro e
os ciclos de conferencias foron
as canles de expresión culta e
política deste grupo de novos ga-
leguistas que, en 1963, crearon o
Partido Socialista Galego”.

O etnógrafo Manuel Caa-
maño, vicepresidente do Pe-
drón de Ouro, que acaba de pu-
blicar un libro fundamental, A
arquitectura popular en Gali-
cia, encargouse de expoñer as
razón polas que Beiras e Pérez-
Barreiro foron galardonados na
edición deste ano.

Ventre do silencio

O merecedor do Pedrón de Ou-
ro, Xosé Manuel Beiras, empe-
zou o seu discurso lembrando a
expresión coa que Carvalho
Calero se dirixiu, no seu día, a
quen lle outorgaran a primeira
cátedra que o idioma galego
chegou a ter na Universidade
de Santiago: “Magnánimos se-
ñores!”. “Confésovos –dixo o
galardonado– que foi o de Ri-
cardo Carvalho Calero un dos
primeiros nomes que me viñe-
ron á memoria cando souben
que me honrárades con este Pe-
drón de Ouro. Carvalho Cale-
ro, redactor con Bóveda, Paz
Andrade, Tobío e Risco do an-
teproxecto de Estatuto de Gali-
za que madrugara en elaborar o
Seminario de Estudios Galegos
no mesmiño alborecer dunha
República española que non
chegaría a nacer federal como
iles pretenderan: ‘A Galiza é
un Estado libre dentro da Re-
pública Federal Española, es-

cribiran eles no artigo primeiro
daquil documento histórico de
1931. Relido este texto hoxe,
co balbordo da caverna reac-
cionaria española como ruído
de fondo, cómpre preguntár-
monos se nos tres cuartos de
século decorridos dende aque-
la, a historia da cultura política
e da conciencia social no Esta-
do español discurriu cara
adiante ou cara atrás”.

Beiras tamén lembrou a
Fermín Bouza Brey, “que re-
fundara de facto e reanudara os
traballos daquil mesmo Semi-
nario de Estudos Galegos bai-
xo o seudónimo imposto do
Instituto Padre Sarmiento e
confiara a mozos da nosa xera-
ción a semente dos pioneiros
Cuevillas, Risco, Xocas ou
Fraguas que habían froitificar
en criacións tan escintilantes
como o Museo do Pobo Gale-
go. Mais a lembranza destes
dous nomes veume tamén por-
que Ricardo e Fermín, naciona-
listas republicáns os dous, re-
presaliados os dous polo fas-
cismo franquista, foron se ca-
dra as dúas figuras senlleiras
máis mal tratadas por coetáne-
os seus que foran mentores de
meu na miña adolescencia e
primeira mocidade. Bouza e
Carvalho seguen a ser aínda
memoria confinada no actual
‘ventre do silencio’ ferrinián”.

Salientou tamén Beiras “un
abraiante esforzo de vontade co-
lectiva propulsada por minorías
e até individualidades abnega-
das, nun constante labor de cons-
trución e reconstrución nacional
fronte a unha ‘adversidade ur-
xente’ na que os ‘imbéciles e es-
curos’causantes dos atrancos nin
sempre nin todos estaban fóra do
fogar comunal desta Fisterra no-
sa. Sufría o Celso Emilio un erro
de perspeitiva ao confinar na
lonxanía física do alén-mar o
‘país dos ananos’, e con sabia ra-
zón llo reprochara Seoane: hou-
bo sempre ananos aquén-mar ta-
mén, e foron sempre istes os que
máis destragos causaron nesa
obra comunal na que Castelao
teimaba en ofrecer sitio para to-
dos. O ‘porco de pé’ é bastante
máis polimorfo e mutante do que
imaxinaba Risco cando deseñou
ese arquetipo de filesteu”.

Nesta liña argumental, Xo-
sé Manuel Beiras concluíu que
foron “xentes do común, a
‘soia e verdadeira xente do tra-
ballo’ que Rosalía definira na
Galiza do seu tempo, os que
nunca desertaron nin nunca

atreizoaron a tribo dos bós e
xenerosos sempre que os bós e
xenerosos fórono realmente e
se identificaron con elas, dende
as loitas contra os foristas até a
maré azul de Nunca Máis fren-
te á peste negra da insania no
poder. Foran ananos de acó o
que excomulgaran e exiliaran
ao Curros que bradou doorido.
E foran en troques xentes do
común as que, alén e aquén-
mar, na Habana e na Coruña,
os que desagraviaran, acariña-
ran, aclamaran e coroaran con
loureiros de prata. As xentes do
común son a república, no sen-

so máis radical da palabra, e
sen a república das xentes ga-
legas do común non hai demo-
cracia posíbel... Tomen hoxe
boa nota os menestrais e mer-
cadres da política de calquera
signo, condición e ubicación”.

Beiras, que se descubreu a si
mesmo “nunha subxacente cul-
tura libertaria” e fixo súas as pa-
labras de Sartre cando dixo que
comezou a súa vida tal como
sen dúbida a rematará, no me-
dio dos libros, rematoui dicindo
que “hai que romper Galiza de
norte a sur –como cantou o po-
eta Antón Avilés–, queimar ro-

zas dunha idade antiga e ver
nascer o sol, lástima fora, Hai
que romper, romper agora”.
“Reabramos –dixo– un grande
encontro irmandiño, e recupere-
mos o espírito e o valor revolu-
cionario que tivo e tén a frater-
nidade, dende a Fusquenlla ás
Irmandades nacionalistas dos
nosos inmediatos devanceiros,
os que nos demostraron que po-
dían vencer o cabalo de Atila
aínda despois de mortos, sem-
pre que a república das xentes
galegas do común se soerguese
en pé con iles, ‘como en Irlan-
da, como en Irlanda’”.♦
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‘Fermín Bouza e Carvalho Calero seguen a ser
aínda memoria confinada’, di Beiras
Pedrón de Ouro e de Honra a Xosé M. Beiras e Fernando Pérez-Barreiro

PERFECTO CONDE
Máis de 300 persoas acompañaron a Xosé Manuel Beiras
e a Fernando Pérez-Barreiro Nolla no acto de entrega dos
Pedrón de Ouro e de Honra que tivo lugar o domingo 22
na Casa de Rosalía en Padrón. O presidente do Padroado
que concede estes premios, Avelino Abuín de Tembra, o vi-
cepresidente, Manuel Camaño e o membro deste organismo
Xosé Ramón Fandiño glosaron as figuras dos galardonados.

Anxo Quintana deulle a noraboa a Xosé Manuel Beiras polo galardón.                                                                   OTTO / AGN

Pola súa parte, Fernando Pé-
rez-Barreiro, que recibiu o Pe-
drón de Honra, lembrou o
“medio século de percorrido
polas galerías do tempo e da
memoria” que compartiu con
Beiras e baseou o pasado, o
presente e o futuro de Galiza
no continuo do tempo e da
diáspora. Mostrouse convenci-
do de que o “o nacionalismo é
unha herdanza como proxecto
de futuro”, e dixo que “Galiza
non está confinada no espazo e
ten a sorte de ter unha diáspora
que se tén que valorar, nesta
sociedade globalizada, como
protagonista de criazóns inno-
vadoras con raíz na terra”. Pé-
rez-Barreiro, home de “dous
países”, emocionouse lem-
brando os versos de Rosalía de
Castro e Willian Blake.

Ao acto, celebrado na casa-

fundación de Rosalía de Cas-
tro, asistiron máis de 300 per-
soas, entre as que estiveron es-
critores como Xosé Luís Mén-
dez Ferrín, Bernardino Graña,
Xosé Álvarez Cácamo, Fran-
cisco Pillado, Minguel Anxo
Fernán Bello, profesores da

Universidade como Margarita
Ledo Andión, Xosé Ramón
Pousa, Xosé Luís Quiñoá, Xa-
vier Vence, Xosé Antón Gó-
mez Segade, Francisco Cons-
tenla, o psiquiatara Cipriano
Jiménez, Isaac Díaz Pardo e
toda a súa familia, Saleta, a
viúva do poeta Manuel María,
Bautista Álvarez, etc. Tamén
estiveron presentes e saudaron
os galardonados o portavoz e
candidato do BNG á presiden-
cia da Xunta, Anxo Quintana,
e as tamén candidatas naciona-
listas Ánxela Bugallo e Carme
Adán, o coordinador da execu-
tiva do BNG, Franscisco Jor-
quera, o secretario de Comuni-
cación, Santiago Domínguez
Olveira, e deputados da última
lexislatura como Salomé Álva-
rez, Xesús Veiga, Eduardo Gu-
tiérrez e Francisco Trigo.♦

Pérez-Barreiro
lembra a Rosalía e a Blake

Fernando Pérez-Barreiro Nolla.
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O pasado decembro aprobouse
no Pleno do Concello de Com-
postela unha proposta da conce-
llaría de Cultura, cos votos a fa-
vor de nacionalistas e socialistas,
para declarar 2005 Ano de Ánxel
Casal, en homenaxe ao editor
galeguista compostelá asasinado
en agosto de 1936 cando era al-
calde da cidade. Cun amplo pro-
grama de actividades o concello
quere recuperar o legado cultu-
ral, artístico e político deixado
por Ánxel Casal.

Baixo o título Casal no tea-
tro daba comezo o pasado mér-
cores 25 un ciclo de representa-
cións no Teatro Principal que se
desenvolverán durante o mes de
maio, unha actividade coa que
arrancan as celebracións deste
Ano Ánxel Casal e coa que se
quere render homenaxe non só
ao alcalde senón a toda a súa
época. Dentro destas xornadas,
Quico Cadaval presenta o xoves
26 o conto Manolo Chavoleiro,
unha obra na que se narran as vi-
vencias dun grupo de presos po-
líticos retidos na Illa de San Si-
món de Cesantes. O venres Cé-
sar Morán interpretará un reper-
torio musical no que se inclúe al-
gunha composición con textos
editados por Ánxel Casal. O ci-
clo conclúe o sábado coa repre-
sentación da obra de Murguía A
lúa vai encuberta a cargo do gru-

po de teatro Conxuntovaldeiro
da Agrupación Cultural O Galo.

Ademais desta xornadas
músico-teatrais, entre as activi-
dades conmemorativas inclúese
a edición de diversos libros, en-
tre eles unha biografía ilustrada
que levará por título Ánxel Ca-
sal, da editorial A Nosa Terra, e
que se incluirá dentro da colec-
ción Esencias, diversas publica-
cións relacionadas cos fondos da
imprenta de Casal, así como o
volume  coordinado por Carlos
Quiroga composto por textos
inéditos de escritores galegos.

Os ilustradores de Casal

Diversas exposicións que se po-
derán contemplar en Composte-
la son outros dos actos cos que
se quere recordar a importancia
cultural e política do alcalde re-
publicano. Entre elas destaca
Os artistas de Casal, unha mos-
tra que comisionará Enrique
Acuña e que se presentará no
Auditorio de Galicia durante o
mes de setembro. Nela recóllese
unha antoloxía dos mellores
ilustradores cos que Casal tra-
ballou. A esta exposición sú-
manse outras de menor formato,
como a que está a preparar a
Fundación Castelao ou a, xa
producida, de Sargadelos.

Unha das actividades prin-

cipais desta celebración conta-
rán coa colaboración da univer-
sidade compostelá. Entre o 16 e
o 18 de novembro, en colabora-
ción coa Facultade de Historia,
desenvolveranse unhas xorna-
das de estudo dirixidas por
Xusto Beramendi, na que se
presentarán relatorios a cargo
de estudosos da época e da obra
de Casal, entre eles Ramón Vi-
llares, María Xesús Souto, Do-
barro Paz, Emilio Grandío e
Núñez Seixas, entre outros.

Ademais, o director Xan Pé-
rez Leira está a elaborar unha
produción que recuperará mate-
riais conservados sobre o editor
e que se titulará A luz impresa.

Casal nas Letras

O xoves 26 no Pleno da corpo-
ración aprobarase unha decla-
ración institucional impulsada
polos concelleiros nacionalis-
tas Nestor Rego e Maneul Por-
tas para solicitar da Real Aca-
demia Galega que Ánxel Ca-
sal sexa o protagonista en
2006 do Día das Letras Ga-
legas ao se celebrar o setenta
aniversario da súa morte. Nés-
tor Rego anunciou ademais
que o Centro de Estudios
Composteláns, que se ubicará
na nave modernista da rúa Ga-
leras, tamén estará dedicado
ao alcalde republicano.♦

Un amplo programa de actividades
conmemora o ano de Ánxel Casal

Mariñán
vístese de
literatura

A.N.T.
O Pazo de Mariñán (Ber-
gondo) acolle os II Diálo-
gos Literarios que convo-
ca a Fundación Carlos
Casares. Entre o 1 e o 5
de xuño, un grupo de es-
critores debaterá ao redor
de diferentes aspectos da
creación, da crítica e da
función social das letras
na sociedade galega.

O portugués José Via-
le Moutinho falará, xunto
a Anxo A. Rei Ballesteros
e Xesús Fraga, sobre as
relacións entre ‘literatura,
violencia e guerra’. Ta-
mén haberá tempo para
un debate sobre as rela-
cións de Galiza co mar,
coa participación de Su-
sana Fortes, Arcadio Ló-
pez-Casanova e Román
Raña. Miguel Anxo Fer-
nán Vello, Luís González
Tosar e mais Jesús Muná-
rriz explicarán nun acto
público realizado na Co-
ruña os motivos, anguei-
ras e satisfaccións de edi-
tar poesía.

O 50º aniversario da
publicación de Merlín e
familia, de Álvaro Cun-
queiro, dálles pé a Ra-
món Pernas, María do
Cebreiro e Xosé Miranda
a falaren sobre a insigne
obra do autor mindonien-
se. Tucho Calvo, Miguel
Anxo Murado e José Ma-
ría Merino debaterán so-
bre o conto literario e os
tradutores Larvi-el-Har-
ti, Basilio Losada e Va-
lentín Arias contarán a
súa experiencia como
tradutores.

Nos ‘Diálogos’ cola-
boran o Ministerio de
Cultura, a Deputación da
Coruña, a Consellaría de
Cultura, a Fundación
Caixa Galicia e o Pen
Club de Galicia. Os or-
ganizadores destacan a
súa confianza en que esta
cita do final da primave-
ra sexa unha referencia
no calendario cultural
galego.♦

Viale Moutinho.

A.N.T.
A concellería de Cultura de Compostela está a desenvolver
un programa de actividades, entre as que se inclúen diver-
sas exposicións, un congreso, a edición de varios libros e a
produción dun documental, para conmemorar o Ano
Ánxel Casal, que ten como finalidade afondar na figura des-
te editor e alcalde republicano asasinado en agosto de 1936.

Ánxel Casal foi impresor e editor de I



Título: Fado de princesa.
Autor: Xosé Ramón Pena.
Edita: Galaxia .

Xosé Ramón Pena reclama pa-
ra este Fado de princesa, os
parámetros da narrativa realis-
ta. Dous son os motores dos
que nos interesa ver a posta a
punto: o tipo
de personaxes
que o habitan
e o mundo no
que se moven.

Que histo-
ria se nos con-
ta? A historia
da Nena. A ne-
na ten coaren-
ta e pico anos
e está solteira.
Naceu no seu
dunha familia
a c o m o d a d a
dunha vila do
interior e reci-
biu ensino
nunha institu-
ción relixiosa,
os pais (que ben poden ser to-
mados como exemplos daquilo
que se chamou franquismo so-
ciolóxico) proporcionáronlle
unha educación firme mais non
ríxida. Sufriu unha primeira
experiencia amorosa fortemen-
te traumática. Agora atópase
baixo control médico e toma
medicación, parte da terapia
consiste precisamente en escri-
bir a historia que estamos a ler
(ollo, concepción da escrita, da
literatura, como terapia; terapia
para a Nena, terapia para o au-
tor e para o lector). Cal foi a
evolución vital desta muller,
que medrou coas cancións de
Moustaki e Brel?.

A Nena, alén de foco de
atracción para amantes que
nunca a enchen de todo, é en-
carnación da persecución

constante dun ideal inconcre-
to, caprichosa ás veces e con-
traditoria outras, á que a vida
non lle pon demasiadas cam-
badelas e da que trata de ex-
traer os zumes máis sabedei-
ros. Máis dunha vez aparece a
crítica dos dogmatismos polí-
ticos, constatación dunha per-
sonalidade que vive entre a
progresía, aínda que á marxe
de calquera compromiso so-
cial que vaia máis alá do odio
que sente polos nenos de papá
e os espíritos reaccionarios
(novos ou vellos). 

Esta é a Nena, unha perso-
naxe que quere ser emblema
dun determinado tipo socioló-
xico. Un ser con centro en si

mesmo, que non está prepara-
do para aceptar e integrarse na-
queloutros que lle saen ao ca-
miño, en vista do cal remata
reducindo o ámbito sexual á
pura experiencia carnal. Esta é
ela e este o seu mundo, polo
tanto non pode sorprender de
todo que aquela febril activi-
dade ou actualidade político-
social (tan trascendente) dos
anos postrimeiros do franquis-
mo e primeiros da “democra-
cia” estea ausente agora; ou o
esquezo de fenómenos musi-
cais (e si que hai música na no-
vela) como Fuxan os Ventos,
por exemplo, mais esta, como
calquera outra, é unha memo-
ria parcial, a de Nena.

E como o conta Xosé Ra-
món Pena? Pois con naturali-
dade e clareza; fuxindo de cal-
quera tipo de artificio formal;
cunha prosa que inclusive de-
nota, por veces influencia da
oralidade en determinados mo-
mentos (a monologante é na-
rradora inexperiente) e que
despois se vai diluindo; cosen-
do ben os tempos da analépse e
os do presente, desde un inten-
so monólogo interior que ta-
mén sabe respectar e utilizar os
silencios e que busca a compli-
cidade do lector para que o
acompañe. Así, salienta, por
exemplo, o tratamento das dú-
bidas, das indefinicións, dese
eu non sei ben que é, mais si
coido saber como non é. 

Este Fado é, lonxe de cal-
quera concepción simplemente
especular e reducionista, un pun-
to de encontro para a reflexión
proposto polo autor a un lector
activo que indague nos recove-
cos da historia real e da ficticia.

Indo agora ao panorama xe-
ral dos últimos títulos publica-
dos,  destaca a frecuencia dos
discursos realistas, nos que
ademais a personaxe feminina
ten unha importancia capital.
Podemos lembrar Dentro da
illa (Dolores Ruíz), Veu visitar-
me o mar (Rosa Aneiros), Sin-
fonía cíclica (Paulina Pereiro)
ou A xeira das árbores (Teresa
Moure). En todos estes títulos
se relatan historias restrinxidas
ao eido individual. Por mais
que na de Rosa Aneiros se ato-
pe reflectida a angueira colecti-
va, ou que na de Dolores Ruíz
poidan atoparse claves para in-
terpretar non só o destino indi-
vidual. O certo, en todo caso, é
que son, sobre todo, novelas de
personaxes.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Vida de exiliado
As tres mortes de Lorenzo Va-
rela, de Antón Lopo, é un per-
corrido biográfico pola vida do
autor de Monterroso. Fundador
das Mocidades Galeguistas,
acabou sen-
do comisario
no V Exérci-
to Republica-
no durante a
Guerra do 36.
Exiliado á Ar-
xentina,
voltou a Espa-
ña para morrer
en Madrid
dous anos des-
pois do golpe militar do 1976.
Edita Galaxia.♦

Para os máis
novos
Xerais publica, na súa colección
‘Merlín’, Lorenzo Varela. Bio-
grafía e antoloxía, de Carlos
López Bernárdez. O his-
toriador
vigués
pescuda na
vida do escri-
tor dunha
maneira ame-
na, pensada
para os máis
novos. Inclúe
tamén unha
antoloxía dos
seus poemas
máis famosos. O libro está ilus-
trado por Fino Lorenzo.♦

As palabras
de Varela
As palabras que marcaron as
vivencias e a literatura de
Lorenzo Varela danlle contido
ao “Diccionario” Lorenzo Va-
rela, de Xosé Gregorio Ferrei-
ro Fente. A
través de con-
ceptos tales
como ‘autor’,
‘creación’,
‘imaxes’,
‘obras’,
‘recolleita’, ‘re-
cursos
didácticos’, ‘si-
nopse’ ou ‘teste-
muños’, o autor
debuxa as experiencias do
homenaxeado nas Letras deste
ano. Edita 3C3.♦

Sobre
os devanceiros
Carlos Marín publica Astures y
asturianos. Historiografía de la
Edad de Hierro en Asturias, un
libro de arqueoloxía que explica
as liñas historiográficas das
investigacións
sobre o
pasado históri-
co da actual
Asturias. Jesús
Torres Kechu
publica La eco-
nomía de los
celtas de la
Hispania atlán-
tica II, continua-
ción da súa
investigación sobre
a vida cotiá dos cel-
tas. Edita Toxosoutos.♦

Destaca
últimamen-
te a
frecuencia
dos
discursos
realistas,
nos que
ademais a
personaxe
feminina
ten unha
importancia
capital.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

2. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

3. ERA NA SELVA DE ESM.
Xosé Luís Méndez Ferrín.
Espiral Maior.

4. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

5. AS GALERAS DE
NORMANDÍA.

Ramón Loureiro.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.

2. A ESTRELA NA PALABRA.
CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.        

F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.

3. AS BIOINVASIÓNS NA GALIZA.
Xurxo Pérez - Xosé Bouzó
A Nosa Terra.

4. UNHA HISTORIA QUE NOS
PERTENCE. A POESÍA EN
GALEGO DE LORENZO VARELA.

Carlos Callón.
A Nosa Terra.

5. LORENZO VARELA.
Marga Romero.
A Nosa Terra.
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Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)
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“O TEMPO VITAL DE MANUEL MARÍA”

CAMILO GÓMEZ TORRES

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 26 DE MAIO ÁS 20 HORAS

NA GALERÍA SARGADELOS COA INTERVENCIÓN DE

CAMILO GÓMEZ TORRES

PILAR GARCÍA NEGRO e
XAN CARBALLA.

Organiza Club Cultural Valle Inclán

Terapia dunha muller progre
Xosé Ramón Pena publica Fado de princesa

Xosé Ramón Pena.                                                                  PACO VILABARROS
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Título: Dentro da illa.
Autor: Dolores Ruiz Xestoso.
Edita: Galaxia.

Dentro da illa é a primeira no-
vela de Dolores Ruíz destina-
da a un público adulto. Foi
merecente do premio ‘Blanco
Amor’ 2004. A novela editada
por Galaxia é o apuntalamen-
to da memoria para construír
o pasado e afortalar o eu.
Aventura na que está mergu-
llada Frida, a protagonista,
que desenvolve o seu devir
cotián no es-
pazo abafante
e ás veces
claustrofóbico
da illa na que
naufragou.

A novela
de Ruíz podé-
mola encadrar
con facilidade
xenericamen-
te no eido do
misterio. Apa-
rece este des-
pois da apre-
sentación dos
p e r s o n a x e s
que acompa-
ñarán a Frida
a través das
páxinas nas
que a autora
dosifica a in-
formación de
xeito preciso
para turrar do
lector. Dentro da illa é unha
novela que adquire, sen pre-
tendelo, senso de atualidade
polas novas sobre o misterioso
pianista amnésico que estamos
a ler acotío nos xornais e que
mantén certo paralelismo coa
nosa protagonista. Non se de-
longa a autora nas descricións

e dalle aos personaxes un ido-
ma sonoro que navega por
momentos na poesía que nos
pemite albiscar nas rachas
descritivas o cerne do perso-
naxe, o contorno,… estabele-
cendo unha xerarquización na-
rrativa que condiciona a estru-
tura da obra alicerzada no diá-
logo, dándolle deste xeito axi-
lidade, o que devala nun abei-
ramento cinematográfico.

Frida, a protagonista, é o
personaxe unificador; está entre
a conciencia e o soño, entre a
amnesia e o recordo, no constru-
tivismo con paradas na estación
da dor. Os secundarios só lle dan
o contrapunto por ser coñecedo-
res e cardadores do enigma que
agocha a obra, enchendo o ba-
leiro que deixa precisamente o
misterio e a dosificación da au-
tora, que nos leva segundo avan-
tamos na lectura a un deja vu
ben cinematográfico (O sexto
sentido, Os outros), teatral (The
Others) ou do hibrido de Dylan
Thomas Ander the milkwood
con esa loucura que se adona
dos personaxes que camiñan co-
mo satélites ao redor de Frida.

Dolores Ruíz preséntanos
unha Frida cara ao final da
novela forte, decidida, segura,
sen a súa debilidade inicial. A
illa e ela convértense nesa Ca-
sa Última de Xulio Valcárcel,
para darlle entrada á fortaleza
onde un “desnace” e vivir
“consistía sinxelamente en es-
tar vivo” como escribiu o po-
eta lucense. Mais Dentro da
illa é tamén unha novela de
amor que lle permite a entrada
á sensualidade mesmo a un
erotismo fonético, que está no
idioma e no tacto.♦

XOSÉ FREIRE

Dentro
da illa
é unha
novela
que
adquire,
sen
pretendelo,
senso de
actualidade
polas novas
sobre o
misterioso
pianista
amnésico
que
estamos a
ler acotío
nos xornais.

Leña Verde
Revista cultural
feita en Boiro

Nº 5. 2005.
Dirixe: Alberto García.
Edita: Concello de Boiro.

Xan Bouzada reflexiona sobre
os desafíos culturais de Boiro.
Toni Puig
incide na ne-
cesidade de
impulsar a
cultura entre
a cidadanía.
Un amplo in-
forme
redactado por Iñaki Leite,
Amancio Losada, Pedro García
e Daniel Fernández reflexiona
sobre a relación entre urganismo
e cultura. Azucena González en-
trevista a Lupe Gómez a través
dos seus poemas. Publícanse
versos de Estíbaliz Espinosa, Mª
Xesús Blanco, Iria Xestoso, Al-
berto Piñeiro, Rosa Enríquez e
Iria Lestón, entre outros.♦

Eco
Revista del Eje Atlántico

Nº 168. Maio do 2005. 3,50 euros
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Este número xira ao redor do
debate sobre un novo Estatuto
para Galiza. Paulo González
Mariñas, Ramón Maiz,
Francisco Constenla e Xaquín
Álvarez
Corbacho
dan a súa
opinión so-
bre os posí-
beis
cambios na
lei máxima.
Gonzalo
Fernández
entrevista a
Pilar García,
xerente de Comunicación de R
e a Luís Barral, vicerreitor de
Relacións coas empresas da
Universidade da Coruña. Gon-
zalo Vázquez Pozo conversa
co director do Centro Dramáti-
co, Manuel Guede.♦

Inzar Razóns
Nº 32. Abril do 2005. 3 euros
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Xesús Veiga reflexiona sobre a
postura do BNG perante a
Constitución europea, algo que
tamén se analiza a través do
documento publicado por este
partido
antes do
referendo
de
febreiro.
Xan
Cendán
cuestiona
que o arras-
tre lesione a
pesca. O
propio Veiga
escribe un
artigo en defensa da eutanasia.
Eva Salgado fai a crónica do
encontro de mulleres da
Marcha Mundial en Ruanda.
Antón Masa subliña cales son
os inconvenientes da implanta-
ción da fábrica de tisú en Pon-
tevedra.♦

Título: As cervicais da memoria.
Autor: Olalla Cociña Lozano.
Edita: Fervenza.

Con este seu primeiro libro
editado, Olalla Cociña Lozano
(1979, e se non lembro mal
membro do colectivo Humilla-
doiro), gañou o VIII Premio de
Poesía Avelina Valladares. O
volume vén precedido dun ex-
celente prólogo, “As transpa-
rencias fragmentarias”, de Xo-
sé Mª Álvarez Cáccamo.

O volume divídese en dúas
partes, I. baleiro do nome e II.
Visita aos volcáns, “pero –co-
mo avisa o prologuista– com-
pre ler o libro como un discur-
so único”, á vez que recomen-
da “dúas fórmulas comple-
mentarias de lectura: unha

primeira en
que se mante-
ña a indepen-
dencia de cada
poema, mes-
mo folleando
azarosamente
o volume, e a
segunda, con mínimos espa-
zos de respiración entre as pá-
xinas”. Álvarez Cáccamo non
disimula a súa preferencia por
esta última.

A memoria deste poema-
rio, é unha memoria doce,
dun amor correspondido. Os
poemas (ou fragmentos en
que se divide un único poe-
ma), curtos ou máis longos,
están escritos en verso libre,
cheos, maiormente, de emo-
ción e claridade, aínda que

haxa “certa
inmersión na
sintaxe do
irracionalis-
mo, moi
oportunamen-
te dosificada”
–prologuista

dixit–; son estes os trazos
fundamentais da poesía de
Olalla Cociña. Iso si, unha
emoción contida, que non
chega nunca a caer no patetis-
mo, e unha claridade moi ela-
borada, non exenta nin de ve-
laduras nin de valores líricos:
veño de bucear entre as follas
verdes dos mariñeiros./ o meu
soño tardío produce o aire co
mar, o sal coa chuvia/ todas
esas realidades que outros me
describen torpes/ que non sa-

ben ver que/ as nosas raíces/
non son deste mundo.

Ás veces, porén, dá a im-
presión de que a autora descoi-
dou a estrutura do poema. Al-
gúns textos gañarían, cun pou-
co de atención, en ritmo e eli-
minarían algún ripio, case nin-
gún, que se lle escapa: queda-
bamos tan lonxe de calquera
discurso/ que decidimos esco-
ller/ para ti unha precisa nu-
dez/ para min unha escola de
símbolos que ninguén com-
prenderá.

En resumo, un libro de
alento persoal do que, e volta-
mos ás palabras limiares, “es-
peramos unha feliz prolonga-
ción no tempo”.♦

X.G.G.

Memoria doce de Olalla Cociña

Misterio e claustrofobia
Dolores Ruíz presenta a novela Dentro da illa

Os poemas están escritos
en verso libre, cheos de
emoción contida e dunha
claridade elaborada,
non exenta de veladuras
nin de valores líricos.



Título: Hai que botalos.
Dirección: Varios.
www.haiquebotalos.com

Hai xa bastantes meses, a plata-
forma Burla Negra puxo a an-
dar unha produción audiovisual,
ou cinematográfica se prescin-
dimos da referencia ao soporte
técnico, que cumprise unha fun-
ción similar á que no Estado es-
pañol levara o
título de Hay
motivo. A esta
Hai que bota-
los, lema que
apunta á nece-
sidade dun vo-
to anti-PP sen
m e t e r s e  e n
concrec ións
partidarias, a
convocatoria
adiantada das elecións non a
pescou por sorpresa, e xa viu a
luz nunha estrea o domingo, 22
de maio, en Santiago, rebosante
de público e presta a saír do for-
no, ou das “tostadoras”, en for-
ma de dvd ou cd para a sua dis-
tribución, que se quere libre e
multitudinaria, contando tamén
coas descargas desde a internet. 

O primeiro que se debe sa-
lientar deste conxunto de 24 cur-
tas é o modelo aberto e total-
mente libre da produción, onde
puideron participar quen se
achegaron á proposta previa de
Burla Negra, co obxectivo xeral
de reflectir e denunciar a trasten-
da dos tres quinquenios longos
do réxime fraguiano, o lado es-
curo do triunfalismo e a propa-
ganda oficiais. Outro dato adivi-
ñábel é a ausencia de calquera
axuda e a gran modestia de me-
dios, onde todo o elenco, desde
profesionais reputados a xente
non relacionada co audiovisual,
até un total duns 300, ofreceron
o seu traballo de balde. Tamén
os da profesión (os que aquí dan
a cara ou aparecen nos créditos)

ofreceron algo máis, o risco de
ingresar ou renovar a súa pre-
senza nas “listas negras”, sen a
garantía de que a situación vaia
mudar despois do 19-X.

O que puidemos ver na es-
trea, precedida dunha contunden-
te batucada que lembrou o ritmo
musical que acompañou tantas
manifestacións e actos de Nunca
Máis, foi un prolongado fluir de
ar fresco e liberdade opinadora,
amén dun recordatorio moi opor-
tuno de moitas realidades deste
país, algunhas semella que eter-
nas, outras como miserias emer-
xentes na prolongada era de Fra-
ga, pasando pola lembranza, o te-
ma máis frecuentado, da traxedia
do Prestige. Aínda coas diver-
xencias lóxicas de acerto ou de
complexidade maior ou menor
na plasmación das distintas ideas
de partida, o conxunto ofrécenos
unha obra moi digna, onde os as-
pectos formais deixan paso ao
importante, á contundencia do
que se quere contar, combinando
moi abondosas doses de humor
con visións máis documentais e
outras en clave máis persoal ou
algo críptica, as menos.

Todos estes 24 achegamen-

tos críticos semellan funcionar,
individualmente e como con-
xunto, por riba do que proba-
belmente se puidese esperar
dunha iniciativa deste tipo.
Aquí non operan só como valor
as boas intencións senón que
Hai que botalos, como unha bi-
lla aberta en medio dunha “per-
tinaz seca”, derrama sen con-
tención ideas, atrevemento, rai-
ba e enxeño, tanto tempo conti-
dos a presión polo cutrerío e a
trama de censuras, medos e
“impass” social xeral, e ao sair
a chorro convértese en riada.

As curtas comezan cunha vi-
sión dun Fraga (leit-motiv polo
demais dun bon número dos epi-
sodios) entre a arrogancia que
non o abandona e o patetismo
que o cingue desde hai tempo,
que lembra o seu pasado e acaba
reclamando que o “boten”. Se-
guen apuntamentos sobre as lis-
tas negras e a precariedade labo-
ral, e varias lembranzas do Pres-
tige, desde a recompilación de
material documental a visións
máis actuais sobre a crise real da
pesca, a crítica á escasa repercu-
sión electoral das protestas de
Nunca Máis, pasando por ache-

gamentos plenamente humorísti-
cos ao tema. Hai unha recreación
do “NorthWest Park” –parodia
da famosa serie de debuxos ani-
mados estadounidense–, onde
Kenny, o que sempre a palma,
é... Palmou (grazas pola obser-
vación dunha atenta espectado-
ra!). Unha parodia, tan simple
como eficaz, sobre coñecidos es-
pazos televisivos re-dobrados in-
cide nas cifras económicas reais
do país. A contaminación e o
movemento contra Ence, a pre-
senza larvada da multinacional
Carlyle na economía galega, os
lumes forestais, ou o inzamento
de muíños eólicos que emerxen
ao final doutra interesante curta,
van completando un moi amplo
abano da realidade que non sae
nos telexornais. Acaso cativa é a
atención ao problema do idioma,
no que só se centra de pleno un
episodio, mentres que revelado-
res son os dous documentais que
se adentran na desfeita do mun-
do rural, coas testemuñas duns
veciños un, e outro cunha impa-
gábel cámara case oculta que en
poucos minutos explica coma
nunca a tan autóctona arte e dis-
ciplina da carretaxe de votos.

Outras curtas son de menos
doada clasificación temática,
desde a metáfora de inspiración
literaria a un musical que remeda
o gran bardo popular, Xoán Par-
do I, na voz e corpo abaneante de
Fraga. A inflación da emigración
oculta da xente nova tamén apa-
rece ben retratada, entre a paro-
dia dun lambido presentador que
le noticias e cifras que nunca ou-
viriamos na TVG, e as entrevis-
tas a mozos emigrantes en Barce-
lona. Outra referencia, entre a es-
peranza e a amargura, ao reemer-
xente mundo emigrante, a través
da sensíbel ollada duns nenos,
ponlle fin a esta mostra de pe-
quenas creacións, duns cinco mi-
nutos de duración media até
completar unhas dúas horas e
cuarto dunha visión nada oficial
pero si moi viva deste país.

A enerxía e creatividade que
desprende este Hai que botalos, á
marxe das valoracións artísticas
pormenorizadas entre tan variada
e extensa mostra de  puntos de
vista e estilos, xa supón un gran
logro, así como terlle dado conti-
nuidade a unha iniciativa como
Burla Negra, que con proxectos
coma este consegue continuar e
desenferruxar para quen o preci-
se o espírito de Nunca Máis. O
que xa non é pouco mérito.

O filme Hai que botalos ató-
pase xa á venda en formato dvd,
para quen queira contribuir ao seu
financiamento e ás iniciativas que
o acompañan. Os seus impulsores
instan igualmente á súa difusión
por calquera medio, preparando
en vindeiras datas proxeccións
coordenadas e masivas por todo o
país, así como a súa distribución
aos máis afastados lugares.

Asimesmo, as 24 curtame-
traxes pódense baixar da páxi-
na web www.arredemo.com. O
primeiro día xa se superaran as
11.000 descargas.♦

GONZALO VILAS
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Ben acollida a contundencia e creatividade
do filme colectivo Hai que botalos
As vinte e catro curtametraxes retratan o país que nunca saíu na TVG

O filme
derrama
sen
contención
ideas,
atrevemen-
to, raiba e
enxeño.

O actor Miguel de Lira caracterizándose cun bigote.



Durante este ano vanlle adi-
car diferentes mostras e ho-
menaxes porque se cumpren
cincuenta anos debuxando. 

Os meus primeiros debuxos
son xa de humor e dateinos hai
arredor de cincuenta anos. O
meu estilo funo definindo pouco
a pouco, nunha época na que nin
sabía quen era Castelao, porque
se coidaron moito de que non o
soubésemos. A miña actividade
profesional sempre tivo que ver
co debuxo, porque estaba nunha
empresa que traballaba para As-
tano. Nós facíamos os debuxos
dos barcos que daquela se reali-
zaban a tamaño natural e case
toda a vida tiven unha certa vin-
culación co debuxo. A dedica-
ción a tempo completo foi can-
do saín de Astano logo da pri-
meira reconversión industrial.
Tamén traballei en prensa (pri-
meiro en El Ideal Gallego e des-
pois, até agora, en La Voz de Ga-
licia) e desde hai uns anos no
Museo do Humor.

Que etapas pode estable-
cer da súa traxectoria de hu-
morista?

Empecei en Chan, en 1972,
a revista que dirixía Borobó en
Madrid, e foi por culpa de Rei-
mundo Patiño. Eu fora velo para
entrar na Estampa popular gale-

ga, un colectivo moi perseguido
e que andaba expoñendo polas
aldeas, pero só me deu tempo a
participar nunha das mostras.
Patiño díxome que o que eu fa-
cía valía máis para o cómic que
para o grabado, e mandei os de-
buxos a Chan que decidiu publi-
calos e mesmo mos pagaron. A
partir dese momento xa publi-
quei sempre con continuidade,
cobrando ou de balde, e fíxeno
en todo tipo de medios. Algúns
moi efímeros, pero estiven pre-
sente en case todos. 

O seu estilo semella tan
laborioso que non parece do-
ado para a tira diaria.

Algúns consideran que o
cartoon, o debuxo diario, é case
de usar e tirar, pero eu resístome
e creo que é un xeito de facer ar-
te como outro calquera. Ademais
a min non me gustou moito a ac-
tualidade para facer humor, por-
que se esvae moi rapidamente.
Os meus debuxos cun leit-motiv
–o pé esmagando a xente; Galiza
como furado...–, ou temáticos
(emigración, racismo, o abuso ás
mulleres,...) sempre procuraron
ter unha continuidade, que non
fosen ao pé da noticia, que se en-
tendesen sen o contexto puntual
do debuxo.

Na serie do pé esmagando

os debuxos eran máis sinxe-
los de trazo.

Algúns eran máis compli-
cados, pero en xeral adaptában-
se máis para o grafismo puro.
Podíase pensar  que era un re-
curso moi limitado, pero cal-
quer cousa que se diga debaixo
dun pé ten humor.

Humor ou chiste?
Un humorista profesional

ten que recurrir a todas as posi-
bilidades. Uns días podes ir á
reflexión profunda e outros vas
á festa. Eu nin son trascendental
nin frívolo, pero non son a per-
soa adecuada para xulgarme.

O humorismo ás veces
asóciase automáticamente a
unha posición de esquerda.

Normalmente o humorista
procura os defectos da socieda-
de e critícaos, e como a socie-
dade é gobernada polo capital
paréceme difícil facer humor
desde a dereita... pero haino.

Empezando nos anos 70 co-
ñeceu os problemas da censura.

Persoalmente non me cen-
suraron pero si as publicacións
nas que colaboraba, e sei que o
meu nome  estaba nalgúns ex-
pedentes de censura. Por exem-
plo en La Codorniz. Pero en
moitas publicacións chegaban
cartas en contra, chamábanme

os directores e nalgúns conse-
llos de administración sei que
lles rifaron pero aguantaron o
tipo e nunca me dixeron nada. 

Do fato de publicacións
que sairon na transición só
sobrevive El Jueves.

Non mo explico, porque nos
quiosques ves publicacións de to-
do tipo. O fenómeno foi que o hu-
mor apareceu noutros sitios nos
que non estaba tan a cotío. Xa é
fixo nos xornais, tamén nas revis-
tas,... Hoxe hai unha crise porque
os directores non entenden que o
humor é tan importante como un
artigo, e ás veces máis porque se
consume rapidamente. O debuxo
en portada nos diarios é un hábito
en moitos países, pero aquí non se
deu asentado.

Valentín Paz Andrade di-
cía que o humor na portada
era tan importante como o
editorial.

Moito llo teño falado aos
directores, pero non o aceptan.
Detéctase tamén unha marxi-
nalización en páxinas interio-
res, aínda que hai excepcións.
Escoiteille a Zapata, o máximo
humorista gráfico de Venezue-
la, que o humor era un funil no
que se concentran moitas cou-
sas para que despois o lector
ensanche esa interpretación.

Non está presente tamén o
temor á independencia do
humorista, que ten forza edi-
torializante?

Pode ser. O debuxo de hu-
mor non ten que demostrar na-
da, pero o articulista ten que
xustificar o que di, e ademais
prende moito a idea do debuxo. 

Reimundo Patiño animá-
bao a facer cómic, pero non
aprofundou moito nese camiño.

O cómic leva moito tempo
facelo e penso que está caindo
en todo o mundo porque non
ten suficiente repercusión, nin
posibilidades económicas de
profesionalizarse. Aínda que
tampouco hai humoristas en
plantilla nos xornais, son cola-
boradores free-lance que cal-
quer día abandonan. O propio
humor ten difícil saída edito-
rial, porque a xente mira o libro
nas librarías pero non o merca.

Ten obra pictórica aparte
do humor?

Cando empecei non pensa-
ba en ser humorista, quería ser
pintor. Os críticos dicían que o
que facía era moi literario e
agora levo bastante tempo sen
pintar porque require moita de-
dicación. Teño dibuxado fóra
do humor, pero non sei, quizais
cando me xubile.

O ordenador entrou con
forza tamén no humor gráfico,
máxime cando se trata de cór.

Pero sigo facendo cousas a
man por completo. Nos debu-
xos para O peixe de pedra non
interviu o ordenador, pero para
o xornal xa me teño que apoiar
coas máquinas.

Nunca o tentou o debuxo
animado?

Estiven a piques de entrar
nese mundo. Na TVG presenta-
mos un proxecto, Xan López
Domínguez e eu, unha sorte de
Merlín con dragóns e cousas así,
para preparar uns espazos pe-
quenos para meter entre progra-
mas. Aceptárono pero alí mo-
rreu o conto. Apretensión era fa-
cer uns sketchs mudos, que po-
dían ter saída comercial en tele-
visións de fóra, pero nada.

Dirixe o Museo do Humor
de Fene, e ten coñecemento
de moitas maneiras de abor-
dar o humor no mundo. Co-
mo é a súa experiencia fóra?

Tes que facer unha temática
diferente e que se entenda. Eu
ás veces métome nas páxinas
web e nos concursos, porque
hai compromisos cos que nos
mandan cousas a nós. Os debu-
xantes do leste de Europa teñen
un debuxo complicado como o
meu. E tamén hai debuxantes
galegos que publican fóra, Go-
gue por exemplo. A caricatura
persoal sobre todo funciona e
hai un certo mercado.

Por edade é un dos pa-
triarcas do humor galego, con
Quesada, que radiografía ten
do que se está facendo?

Estética e técnicamente me-
llorouse moitísimo, e hai xente
nova que debuxa extraordina-
riamente, pero o humor pecu-
liar galego penso que se vai
perdendo, hai demasiadas ten-
tacións e en xeral non pensan
que poda haber unha estética
ou un xeito galego diferente de
abordar o humor. ♦

Nº 1.177

Do 26 de maio ao 1 de xuño de 2005

Ano XXVIII

Xaquín Marín
‘O humor con acento galego estase perdendo’

XAN CARBALLA

Os debuxos e o humor de Xaquín Marín veñen acompañando desde hai moitos anos as publi-
cacións galegas. En certo sentido, xunto a outros como Quesada, é o patriarca dos humoristas.
Está á frente do Museo do Humor, en Fene, e ademais de estar presente cada día coas súas ti-
ras, ven de publicar con Ramón Loureiro, o libro para nenos O peixe de pedra (A Nosa Terra).

JORGE MEIS / AGN



Título: Terras.
Autor: Antoni Tàpies.
Lugar: Fundación Caixa Galicia, Ferrol. Até 
o 19 de xuño.

Que us dire. Esta é a frase que An-
toni Tàpies (1923) escribe nun
dos cadros que colgan das paredes
da nova sede da Fundación Caixa
Galicia en Ferrol. Paréceme que
este cadro resume o traballo que
durante mais de medio século fixo
o catalán. Parece como se o artis-
ta, rematado de repente o cadro,
quixese dicirnos algo e non dá co
signo para colocar, e non se lle
ocorre outra cousa que dicilo coa
frase Que us dire.

Antoni Tàpies é unha das
grandes figuras da arte do Esta-
do español do século XX.  For-
ma parte dunha xeración que
tende lazos coa arte que se fa-
cía na II República e que en-
tronca coa arte que está a facer
en Europa e nos EE UU duran-
te os anos corenta e cincuenta.

A pintura de Tàpies distín-
guese do informalismo e da abs-
tracción, terreos nos que o pintor
sempre nos está a comunicar al-
go. A biografía do artista dinos
que sempre foi un loitador anti-
franquista, catalán polos catro
costados, que sufriu persecución
pola defensa dos dereitos do seu
pobo, e esa biografía tradúcese
na súa obra. O artista utiliza os

lenzos para apreixar a realidade.
Nos seus cadros píntanos as sú-
as vivencias cotiás. Utiliza sig-
nos, símbolos cos que represen-
ta o amor, o erotismo, ou letras e
numeros cos que poder contar
algo ou medir as cousas, ou sim-
plemente pon o seu nome co T.
Máis que nada, a súa obra vén
ser paredes, ou tapias –tàpies en
catalán– nas que pinta a xeito de
grafiti unha serie de símbolos,
ou pinta unhas pernas, unha
cruz, uns corazóns,etc.

A mostra de Ferrol quere
amosarnos o traballo que Tàpies
fixo despois do 1980 coas terra.
Nas terras non fai outra cousa
que o que fixo cos lenzos. Apre-
hende a realidade e fíxaa na terra
cocida. Se na pintura os seus ca-
dros non fan mais que amosar-
nos unha vivencia, coas terras fai
o mesmo. As terras, quere Tàpies
que falen por elas soas. Amósa-
nos as suas texturas ou fai mu-
rais onde, como nos lenzos, ga-
rabatea símbolos dispostos de tal
xeito que lle dean unidade á
obra, pero sen unha disposición
especial. E aparercen as cruces,
os tau, os circulos, aspas...

Nas terras, que se nos amo-
san en Ferrol, podemos ollar tras
a primeira lectura das texturas, e
dos signos pintados, outra reali-
dade, como son os nomes gara-
bateados de dous namorados,

Antoni e Tereisa, (o autor e a súa
dona) que escribiron o seu nome
sobre o Cub-creu. Pero tamén
nos ensina a pegada de  apoiar o
brazo sobre do Cub-creu. Na ca-
ma, o que nos está a relatar non é
unha cama, senón a Paysage, ou
pegada dun corpo sobre a cama.
Noutra obra nos amosa as pega-
das que quedan despois de feito
o mural. No Peu pinta unha cruz
preta ou dispón sobre do Pé de
terra a ferramenta de traballo.

Quérese dicir que Antoni
Tàpies nos está a dicir sempre
algunha historia na súa obra.

Tàpies recolleu a linguaxe
na que na metade do século
XX, se estaba a falar na arte.
Pero soubo adaptar tal linguaxe
ao seu xeito de traballar. Se aos
informalistas americanos e eu-
ropeos lles bastaba coa cor, el
necesita contarnos algo. O mes-
mo que as paredes dunha cida-
de nos reclaman coas suas men-
saxes. E cando non, o mesmo
artista pregúntanos Que us dire.

Unha sede con eivas

A sede da Fundación Caixa
Galicia en Ferrol, se ben é un
bo exercicio de reconstrución
dun edificio do século XVIII,
tamén é certo que non se adap-
ta ás necesidades que se lle pi-
den a un centro de este tipo.

A reconstrución, seguindo as
liñas rectas, exentas de calquera
ornato, abonda en escaleiras, non
lle ofrecendo ao que entra a faci-
lidade para o gozo coas salas de
exposición, senón a dificultade
de ter que subir escaleiras. Non
sería para menos que non dispu-
xese de ascensor. As salas de ex-
posición, teñen o defecto de non
manter durante as horas de visita
a mesma luz, pois se ben se bus-
cou esta como obxectivo, a visi-
ta as exposicións ten que de-
pender de como dea o sol.

E se a fundación funciona en
base aos cartos dos galegos, fun-
damentalmente, parece como un
contrasentido, que na primeira
esposición, se faga cun artista de
fóra. Moi bo, pero de fóra. Cum-
priría ter en conta o agradecidos
que quedariamos os galegos de
ver unha mostra da nosa arte,
nesta primeira exposición como
indicativo do espírito por onde
pretende a fundación ir. E en
canto ao idioma, Antoni Tàpies,
xa nos pregunta Que us dire. O
artista catalán chegou a univer-
sal, falando e utilizando na súa
obra o catalán. A fundación ten
como idioma o español Por que
o carto galego non produce cul-
tura galega, como fan os cata-
láns? Canto autoodio...♦

XESÚS A. LÓPEZ PIÑEIRO
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Seguro Azar

Xantares
DAMIÁN VILLALAÍN

Gústame moito comer e
beber. E agardo que reste
aínda moito tempo até

que me teña que converter
forzosamente nun deses tipos
escravizados polo colesterol, os
triglicéridos e o ácido úrico. Sei
que ese día chegará e daquela
terei que taxar a carne, mandar-
lle moito brécol e prescindir tal-
vez do viño e, claro, do gin
tonic (de Beefeater, en copa
grande, con moito xelo e un
pouquerrecho de limón natural
exprimido). Mentres tanto, des-
fruto grandemente do comercio
e do bebercio, sobre todo cando
estas tan naturais actividades se
executan rodeadas de boa com-
paña e estimulante palique. En
cambio, nunca fun afeccionado
á gastronomía, se entendemos
esta palabra tan ao uso como un
saber discursivo, estetizante e
sublimado, sobre as viandas e
os seus matices, xeitos e modas.
Nunca merquei un libro de coci-
ña nin teño a pretensión de
entender de viños, esa arcana
sabedoría hoxe desvalorizada
por certo esnobismo de segunda
man. Sempre sospeitei nos gas-
trónomos, e seguro que me
engano, un fondo triste, unha
conformidade resignada ante a
involuntaria ausencia doutras
maneiras máis plenas e transiti-
vas de darlle gusto ao corpiño.
Reverencio, iso si, a Pla e a
Cunqueiro, a Baixeras e a Váz-
quez Montalbán, escritores gor-
dos e melancólicos que, non
obstante, trascenden a condición
obsesiva e alleada, larpeirona e
zampabollos, do profesional das
cuchipandas. Escritores coma os
devanditos son capaces de
transformar o feito alimenticio
nun valor de vida e nunha inspi-
rada experiencia.

Hai pouco, o meu amigo
Luís González Tosar, poeta
grande que lidera con sapiencia
propia dun vello xefe de tribo o
PEN galego, convidoume a par-
ticipar nunhas paparotas
literarias que ese distinguido
clube de escritores organizou do
brazo de “Xantares”, unha agru-
pación na que se reúnen algúns
dos mellores restaurantes de
Galicia. No ánimo de Tosar, a
triloxía básica e infalíbel: mesa
ben servida, escritores ben
dispostos e conversa sen frontei-
ras. E a Galicia plural da litera-
tura e da política, do xornalismo
e das lareiras deulle un bo repa-
so ás adegas e ás cociñas tamén
ben plurais dun país que anda
un pouco necesitado de cordiali-
dade e de franqueza e que vai
sobrado de ninguneos e ruinda-
des. Foi bonito que a comida e a
palabra ben mollada unisen en
amizade sequera momentánea
xentes tan distintas como as que
se deron cita nos xantares do
PEN Clube. Alleos aínda ao co-
lesterol e aos triglicéridos e, so-
bre todo, á acidez dos
estómagos e dos corazóns, fixe-
mos tamén nós do ordinario ac-
to de comer unha experiencia
única e senlleira. Como na
literatura de Pla e de Cunqueiro,
de Baixeras e Montalbán. Para
o ano, repetimos.♦

A mensaxe oculta de Tàpies
Ferrol acolle a exposición Terras do pintor catalán

H. VIXANDE
O terceiro e definitivo episodio
da serie das galaxias pon de
manifesto algo que cheirába-
mos desde había moito tempo:
que tanto o Consello Jedi co-
mo os Sith son senllas seitas
gai nas que non remata de
encaixar Anakin Skywalker.

A simples vista, con ese peiteado
ao estilo Tino Casal, o aprendiz
Skywalker é bocado apetecíbel
de calquera mestre, Jedi ou Sith,
pero o rapaz ten tendencias hete-
ro e prefire á relambida Padmé
Amidala. Na loita das dúas ten-
dencias por gañarse ao padawan
cachas, xa contra o final da pelí-
cula nun combate fronte o seu
mestre Jedi Obi-Wan Kenobi,
Skywalker queda mutilado, sen
pernas, sen mans e coa cabeza
desfigurada. Nin para ti nin para
min, agora, metade persoa, me-
tade robot, perdeu o sex appeal e
xa non importa que se pase ao la-
do escuro da forza, transmutado
no malvado Darth Vader.

Cunha barba mellor recorta-
da que o mesmo Raxoi, Obi-
Wan Kenobi presenta unha face
de maduriño interesante que só
engana a algunhas despistadas.
Aínda que non remate de saír do
armario, as formas do mestre Je-

di delatan a súa natureza: ese ce-
libato contumaz, esa tutela de
Anakin, esa cinguida indumenta-
ria de judoka... total, para nada;
non acaba de mollar. Obi-Wan
debería soltarse un pouco e tirar
partido da vida, porque a morte
está á volta da esquina. Pero pre-
fire renunciar e teima con perse-
guir mocetes, como fará en Un-
ha nova esperanza e en O impe-
rio contraataca, facéndolle as
beiras a Luke Skywalker, mes-
mo entregando a vida por el.

Aos Jedi non se lles pode cri-
ticar que sexan gais, por suposto.
Nin sequera podemos censurar

que non recoñezan as súas pre-
ferencias. Pero o que non debe-
mos consentir son as súas formas
sectarias: ou estás comigo ou estás
contra min, ou es bo ou es ruín.

Da outra banda están os do
lado escuro, os do mal, os Sith,
que non son distintos, aínda que
moito máis tolerantes. Fíxense
senón no chanceler Palpatine, tan
pusilánime el, tan atilado, pero
infinitamente máis sedutor: case
se leva á cama a Anakin, se non
fose polo entremetido Obi-Wan,
que resulta ser un can de palleiro
que nin fai nin deixa facer.

E o que tampouco se pode

perdoar a uns e ou-
tros, ademais dese
sectarismo extem-
poráneo, é a súa mi-
soxinia rabiosa, da
que tamén peca
Anakin Skywalker,
o que pon de mani-
festo que é un mal
da condición mas-
culina, con indepen-
dencia da orienta-
ción de cada quen.
No Consello Jedi
non se senta ningun-
ha muller e entre to-
dos os Jedi, apenas
si censamos a unha
ou dúas para cum-

prir o requisito da cota. Entre os
Sith, tampouco hai mulleres, aín-
da que son tan poucos que non
podemos falar de estatísticas.

En definitiva, se criamos que
a saga das galaxias era unha epo-
pea da loita do ben contra o mal,
estabamos trabucados. Atopámo-
nos, máis ben, diante dunha pelí-
cula-tese: un sisudo estudo sobre
identidades sexuais e as dificulta-
des ás que se enfronta un colecti-
vo cando ten que decidir entre o
gozo individual e o benestar do
grupo. Haberá que revisala cunha
nova ollada na procura doutros
sinais deste conflito.♦

É gai Obi-Wan Kenobi?
A vinganza dos Sith, último episodio da Guerra das Galaxias

Obi-Wan Kenobi xunto a Anakin Skywalker.
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Froito da colaboración entre dú-
as institucións, o MARCO da
banda sur e a Fundación Luís
Seoane dende o norte, inaugu-
rouse o pasado 20 de maio a ex-
posición Diáspora. 10 artistas
galegos no exilio latinoamerica-
no. 1930-1970, unha mostra na
que se indaga na traxectoria ar-
tística de diferentes representan-
tes da cultura galega nas súas
vertentes plástica, literaria e ci-
nematográfica, facendo fincapé
na transcendencia que neles tivo
a diáspora e o exilio americano.

Castelao, cos seus debuxos
de Galicia Mártir e de Milicianos e
aquel que realizou na travesía
que o conduciu a América ou o
manuscrito d’Os vellos non deben
de namorarse, un Colmeiro máis
social e comprometido, se cadra
unha faceta máis descoñecida
para a maioría, Maruxa Mallo,
Luís Seoane, Eugenio Granell,
Arturo Souto, coa obra coñecida
como Guernica de Souto, o fotó-
grafo José Suárez, Carlos Velo,
Ángel Botello, de quen todas as
obras que se expoñen foron traí-
das dende Puerto Rico e Isaac
Díaz Pardo son os artistas repre-
sentados nesta exposición, que
tamén se poderá visitar na Coru-
ña dende o 28 de setembro.

Na montaxe plástica da ex-
posición, pintáronse as paredes
de vermello, amarelo e violeta,

colores que conforman a bandei-
ra republicana, “porque foron
eles os que provocaron que es-
tes artistas tiveran que exiliarse,
como explica Carlota Basso, di-
rectora do MARCO. 

A mostra reflexa tres momen-
tos centrais, o que precede á gue-
rra, no que os autores galegos van
asumindo os valores de moderni-
dade europea; o conflito bélico,
que influencia as obras respecti-

vas, e no que moitos destes crea-
dores participan activamente e o
exilio, no que se percibe o impacto
da realidade americana, e se esta-
blece un diálogo entre os valores
galegos, que se manteñen, e os
novos trazos. Como indica Carlos
Bernárdez, comisario da exposi-
ción, “incorpórase a realidade ga-
lega aos valores universais” e re-
corda a dedicatoria que Lorenzo
Varela fixo a Maruxa Mallo e a Luís

Seoane “se un ve para fóra, o
mundo ve para dentro de Galiza”.

A exposición está conformada
por máis de setenta obras, entre
as que se inclúen unha proxec-
ción da película Galicia de Carlos
Velo, que se exhibe en continui-
dade nas salas do museo, catro
monitores que reproducen ilustra-
cións de libros de Castelao, Sou-
to e Seoane en formato dixital e
unha entrevista con Carlos Velo.

Na mostra tamén permanece ex-
posta unha selección bibliográfica
composta por máis de corenta
documentos orixinais.

Alternativa ao discurso oficial

Como indica Carlota Álvarez Bas-
so, “a mostra é un dos proxectos
máis ambiciosos e ambicionados”,
do museo que ela mesma dirixe,
que “non pretende facer un estudo
rigoroso de todos os artistas  gale-
gos que formaron parte da cultura
no exilio”, senón “achegarse a tra-
vés desta selección , a un fenóme-
no, como a diáspora pendente de
investigar”. Este novo proxecto,
que quere “aportar novas claves
de lectura da historia da arte gale-
ga recente, amosando datos que
permitan reconstruír unha historio-
grafía alternativa ao discurso ofi-
cial académico”,  “foi unha mostra
cambiante”, como sinala Carlos
Bernárdez, que mudou á medida
que aparecían obras de colec-
cións privadas inéditas, como al-
gunhas das que se poden contem-
plar no museo de Arturo Souto. 

A mostra complétase coa
conferencia O cine galego na
diáspora, o xoves 26 de maio a
cargo de Miguel Anxo Fernández
e co ciclo de cine monográfico
sobre Carlos Velos, no que se
proxectará até o 11 de xuño al-
gunhas das súas obras.♦

Galicia
Encantada 
Galicia Encantada  (www.galiciaencantada.com)
é unha páxina web que vostedes deben visitar.
O seu inicio encabézase así: Galicia é un país
habitado por homes e mulleres de carne e óso
pero tamén por seres que bolen nun mundo
fantástico ou encantado, pero tan real coma o
outro. Aquí atoparás a historia da Galicia ima-
xinaria, mitos, lendas, ritos, contos, romances
e aventuras que se resisten ao esquecemento e
que seguen vivindo na nosa memoria colecti-
va. Destes nosos conveciños, fillos das nosas
máis vellas fantasías, procuramos as pegadas,
describimos a súas figuras, desenmascarámo-
los e seguímolos até os seus escondedoiros.
Para saber quen e como son só tes que busca-
los aquí; escribe o seu nome ou o do lugar on-
de sospeitas que están e... Pode un penetrar no
andel dos colaboradores, ou nos seguintes
apartados, todos repletos de narracións e de
datos: AMorte, Andel de Marabillas, Astrolo-
xía, Augas, Calendario, Cocos, Monstros,
Edificios encantados, Fauna, Flora, Galicia
desaparecida, Heroes, Literatura, Lume, Me-
dicina, Mitoloxía relixiosa, O Alén, O Demo,
Obxectos e ritos, Pedras, Publicacións, San-

tiago en Galicia, Seres míticos, Webs encanta-
das, e  Xeografía mítica. Tamén pode iniciar a
Busca por topónimo ou calquera outro ele-
mento. O coordinador de contidos é o presti-
xioso escritor e especialista en literatura oral
Antonio Reigosa, o coordinador técnico, Ma-
nuel Fernández Prado (Lugonet) .

Galicia encantada é un completísimo
mostrario do trasmundo galego, unha mara-
billa viva, que continuamente vai medran-
do, grazas ás xentes que de todas as partes
do país envían novas noticias de seres míti-
cos, novas lendas e novos datos. Poñamos
algúns exemplos, entresacados ao azar.

A cidade de Alcaparra: O pozo de Fe-
rreira está na aba do Cuíña, un dos picos da
Serra dos Ancares (Lugo). Era un matrimo-
nio moi rico que vivía nunha cidade chama-
da Alcaparra e tiña unha filla á que festexa-
ban dous rapaces. Anai da rapaza quería que
casase co rico mentres que a moza prefería o
máis pobre. O pai da moza, para solucionar
as diferenzas, propúxolles aos dous preten-
dentes que aquel que antes rematase de levar
unha presa dende o pozo de Ferreira á cida-
de de Alcaparra quedaría coa filla. Esta é a

razón que explica que haxa dúas presas en
paralelo que saen do mesmo pozo. Postos á
obra o que chegou antes coa cal de auga á ci-
dade foi o pobre pero a nai da rapaza non lla
quixo dar en matrimonio. Pasou pouco tem-
po, veu unha tronada que asolagou Alcaparra
e desapareceu. Por iso quedou o dito:

“La ciudad de Alcaparra se hundió
por hombre bueno y mujer mala”

[Texto remitido por Xosé María Ca-
rricoba Armesto, Lugo]

Reigosa dá en cada caso máis datos,
por exemplo neste a fonte, a bibliografía e
categorías relacionadas. Imos ver a ‘fonte’:

Esta lenda foille recollida a principios
da década de 1990 á informante María de
Casa Naipes, de Donís, Cervantes.

Velaquí outro exemplo:
A barca de pedra de San Mauro 
No cauce do río Barbanza, na parroquia

de Santo Isidro de Posmarcos, concello da
Pobra do Caramiñal, a escasos metros da
confluencia deste río co chamado río das
Pedras, e enfronte das ruínas do que foi
mosteiro da San Xoán da Misarela, pódese
ver varada unha barca de pedra granítica

duns cinco metros de eslora. Di a lenda que
esta é a barca na que chegou a aquel lugar
San Mauro, o fundador do eremitorio da
Misarela. Mentres o santo remontaba o río
perseguíano os mouros, e a providencia
dispuxo encher o río de grandes pedras (de
aí lle nacería o nome ao río das Pedras) pa-
ra protexelo dos seus perseguidores. Estes
mouros míticos tiñan nese lugar un pozo
sen fondo do que por veces, até que os tro-
nos o cegaron, saían encantos.

En Galicia hai máis lendas de barcos de
pedra á parte desta de San Mauro de San Xo-
án de Misarela, coma a da Virxe da Barca de
Muxía, a de Santo Andrés de Teixido e a da
barca de pedra de Santiago en Padrón son as
máis coñecidas. Segundo F. Alonso Romero,
quen asegura que en Portugal xa non se co-
ñecen este tipo de cultos a barcos de pedra,
este tipo de relatos son moi comúns nas te-
rras de Irlanda e na beira atlántica, e deberon
ser achegadas até Galicia por relixiosos bre-
tóns que se instalaron e fundaron igrexas nas
proximidades das costas galegas.

Bibliografía fonte: Alonso Romero,
Fernando, “La barca de piedra de San Juan
de la Misarela: Características, paralelos y
origen de una embarcación legendaria”, en
Cuadernos de Estudios Gallegos, XX-
XIX, 1991, pp. 249-267.

Se vostede entra en galiciaencantada.com
fará o mesmo que fan cada día centos de ga-
legos. Pero como a cousa é de gran comple-
xidade, continuaremos outro día falando des-
ta páxina imprescindíbel e novidosa.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE
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Cultura galega tricolor
M. BARROS

Cando se fala de artistas galegos, diáspora é máis que un termo referido á emigración. En
moitas ocasións agacha unha traxectoria con nomes e apelidos, marcada polas colores da
bandeira republicana. O MARCO de Vigo presenta baixo o título Diáspora. 10 artistas
galegos no exilio Latinoamericano. 1930-1970, obras dunha selección destes autores.

Fotograma de Romancero Marroquí (1939), de Carlos Velo e Enrique Domínguez Rodino.



Faltaba o alumeado festivo, pero
o torreiro de Cans estivo ateiga-
do como nas mellores festas pa-
tronais. A ocasión merecíao por-
que poucas veces están as últi-
mas creacións cinematográficas
ao alcance do rural, menos aínda
se ademais desfilan as grandes
estrelas da tele, do teatro e do ci-
ne que se está a facer en Galiza. 

Os culpábeis son os membros
de Arela, a asociación cultural que
o pasado ano botou a andar a pri-
meira edición do Festival de Cans.
Este ano, mellor dotados economi-
camente, cunha maior flota de
chimpibuses a disposición do pú-
blico, máis alpendres e un jalpón
friki (porque é necesario matizar)
para as creacións máis raras que a
dirección galego deu nos últimos
tempos, a cita consolídase a pasos
axigantados, pero sen perder a
“esensia”, como di Toñito de Poi,
e cada vez son máis os que baten
co cartel de non hai entradas.

O festival comezou o venres
20 coa proxección do documental
Ciudadano Cans, unha película
dirixida por Anxo Cendal e Iván
González, na que se recolle todo o
proceso de preparación do festi-
val, unha sorte de making off onde
os protagonistas son os propios
veciños. Esa mesma noite Celso
Bugallo recibiu o premio pedigree
de honra, en recoñecemento a to-
da unha traxectoria adicada ao ci-
ne, galardón “cunha importancia
tremendamente humana e artísti-
ca”, ao seu ver. O actor, premiado
nos goya pola súa interpretación
en Mar adentro, ve o festival co-
mo “unha iniciativa moi intere-
sante, que leva consigo a esperan-
za de que no futuro se potencien

outros eventos deste tipo”. 
Despois da entrega do pre-

mio, houbo concerto de Mario
Malo Persona e Transporte Her-
nández e Sanjurjo para manter o
ambiente nunha noite, que se
alongou nos bares de Porriño.

Do chimpibús á corte

Pero a “esensia” de Cans destapou-
se o sábado. “A que sala ides?”,
pregunta Pepe Permui, xa veterano
na condución dos míticos transpor-
tes que o festival de Cans elevou á
categoría de chimpibuses, coches
oficiais, para o caso. Carreira de
balde en chimpín tuneado, unha
tentación á que poucos se puideron
resistir. Ante semellante idea, un
non pode evitar facerse a pregunta
de que pensaron os veciños cando
os membros de Arela lle pediron os
chimpíns para levar a xente aos
cortellos nos que proxectaban pelí-
culas de seis minutos. “Non, non, a
min no me pediron, fun eu quen
me ofrecín”, comenta Serafín
Campos, un veciño de Cans que
puxo de gala o seu vehículo cunha
campá, xestas en cada estadullo e o
cartel aclaratorio para os que tive-
ran dúbidas: servizo público. “Coi-
do que ten a súa importancia, o fes-
tival está estupendo. Algunha vez
tiña que ser a primeira e tocoulle a
Cans”, engade. Non ten queixas da
xente “pórtanse ben”, mais a pre-
senza de tanta policía controlando
o tráfico preocúpao un pouco. “Is-
to é unha festa”, comenta “estou
orgulloso de participar”. 

Dúas liñas de chimpibuses
aseguraban a chegada puntual ás
proxeccións, dunha banda a que
comunica o torreiro coa Casa de

Pato e o cuberto de Antonio, e da
outra os que paran na de Bugarín
e na do Carrera. “Polo menos
agora a xente sabe onde está
Cans”, comenta Pepe Permui. O
seu transporte non parou en toda
a tarde e boa parte de culpa tívoa
o bo tempo que se viviu durante
todo o sábado. “É Santo Estevo, o
noso patrón, que nunca nos falla”.

Entre pase e pase,  o público
comentaba a transcendencia que
o evento tivo nos medios do Esta-
do. O que o pasado ano comezara
como un festival friki, que tantea-
ba o terreo e que provocaba un
sorriso a moitos xornalistas sen
máis, este ano fíxose con moito
espazo na programación dos me-
dios, tanto que en tan só vinte mi-
nutos se esgotaron as entradas. 

Mais este apoio mediático non
foi o único que motivou o interese
do público. Funcionaron tanto o
boca a boca como a propia orixi-
nalidade da idea, unha labazada
nos fuciños a ese halo de glamour
que envolve á sétima arte. Xoias,
postas de largo e producións estra-
tosféricas viradas en xestas, va-
queiros e curtas baratas. Curiosa
estampa para os que están acostu-
mados a Hollywood. En Cans as
estrelas bebían a mesma cervexa
que o resto, sentábanse no chan do
torreiro e trasladábanse en chim-
pín, pero tamén foi en Cans onde
se acuñou o termo agroglamour,
un concepto que se puxo en prác-
tica durante todo o festival.

Cans de granito

Con todo, case o de menos eran
os premios. Juan Pablo Etche-
verry acaparou os galardóns no

que a animación se refire e fíxose
tanto coa aprobación do público
como do xurado por Minotauro-
maquia, unha curta na que se re-
crea o mundo pictórico de Picas-
so. Como non podía ser doutro
xeito a estatuíña tiña forma de can
e composición de granito. O pre-
mio do público á mellor curta de
ficción recaeu en A boa caligra-
fía. O xurado, composto por Mi-
guel de Lira, Silvia Superestar,
Teté Delgado, Serxio Pazos, Vic-
tor Coyote, Chisco Amado e Xo-
sé Manuel Pereiro fallaron a fa-
vor de Intensidade, interpretada
por Nancho Novo. Tamén se va-
lorou o risco narrativo e estético
de A teoría do espello, que se fixo
cunha mención especial.

Máis público, máis salas,
máis chimpíns e máis curtas. A ci-
ta de Cans apunta firme cara as
próximas edicións. “O problema
non é como empezan as cousas
senón como acaban e ao festival
de Cannes vanlle tremer as per-
nas, nunha destas van ter que des-
convocalo”, bromea Toñito de
Poi. Este músico presentou aquí o
primeiro videoclip da súa nova
banda galego-portuguesa, que sa-
cará disco en xuño, “porque é ex-
traordinario”. “Os portugueses do
grupo que viñeron comigo tolea-
ron. Nunca viran tal cousa”.

Comenta Alfonso Pato, di-
rector do evento, que ao remate
da primeira edición achegóuselle
unha muller para felicitalo. “Pa-
rabéns, estivo moi bonito todo.
Despois disto os solares de Cans
van valer o dobre”. Non está cla-
ro que os terreos se revaloricen
grazas ao festival, pero é outro
punto de vista.♦
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Pepe
Carreiro
‘O humor estase
a converter
nun chiste fácil’

M.B.
Edicións Fervenza vén de
editar Peor que onte, pero
mellor que mañán, volume
que recompila algúns dos
seus traballos xa publica-
dos en prensa. Como xorde
a idea deste proxecto?

A iniciativa parte desta
nova editora da Estrada.
Quixeron iniciar unha colec-
ción de humor gráfico, coor-
dinada por un debuxante que
colaborou en Can sen dono e
que realizou moita ilustra-
ción para distintas editoriais.
Chamáronme hai un ano,
cando aínda gobernaba Az-
nar, para que a iniciase. 

Porque escolle este título?
Os debuxos que seleccio-

nei para compor este libro fo-
ron todos publicados en dis-
tintos medios impresos du-
rante varios anos e diferentes
lexislaturas e todos tiñan re-
lación inmediata coa actuali-
dade de cada momento. Pero,
despois de tantos anos, se-
guen estando vixentes. O que
quere dicir é que actualidade
permanece durante tempo,
por veces durante séculos,
por desgraza, e que a idea de
progreso non se cumpriu. Por
iso o titulei deste xeito.

Como ve a situación
que atravesa o humor grá-
fico en Galiza?

Mal. Primeiro porque a
prensa non trata ben o hu-
mor gráfico, aí está o caso
de Xaquín Marín, unha des-
cualificación imperdoábel.
Por outra parte, as xeracións
novas, de menos de trinta
anos, non vexo que fagan un
humor crítico nin que teñan
un compromiso político, e
caen no chiste típico. Os que
se meten en política continú-
an a liña editorial do periódi-
co, sometidos aos intereses
do medio. Tamén está o te-
ma do idioma e da diglosia.
Cando se emprega o galego
é para que fale o pailán.

Non é habitual atopar
proxectos editoriais como
este no mercado galego.

Agora non hai moitas
iniciativas, pero si que as
houbo hai vinte anos cando
ao redor do humor gráfico
había un caldo de cultivo bo.
Atravesamos un momento
no que non se cuestiona na-
da e o humor estase a resen-
tir, converténdose nun sim-
ple chiste fácil.♦

DESTÁPASE A ESENCIA DE

CANS
MAR BARROS

Un torreiro masificado acolleu a entrega de premios do segundo Festival de Cans,
unha edición onde as claves foron os chimpíns tuneados para ir a cada corte, unha
boa selección de curtas e a orixinalidade dunha idea que non atopa competencia.

O actor Celso Bugallo, a carón do Alcalde do Porriño, recibe o premio. Á dereita, varios dos premiados xunto con algúns membros do xurado.



Cun programa moi variado e cun-
has expectativas de asistencia que
superan os vinte mil espectadores
do ano pasado, estanse a ultimar
os preparativos da nova edición do
Festival Internacional de Títeres
de Redondela, unha cita que xa
cumpre seis anos de existencia
entre os fíos. Organizado pola
asociación Xente Titiriteira, este
encontro internacional contará coa
participación de compañías de
monicreques de diversas partes
do planeta, que presentarán es-
pectáculos variados, dende as
marionetas clásicas até funcións
máis vangardistas, conformando
entre todos unha programación
que se adapta a todos os públicos,
tanto para os máis cativos cos pa-
ses escolares, a partir do luns 30
de maio, como as representacións
de sala para adultos, que se cele-
brarán dende o xoves 2 de xuño.

Co listón estabilizado no que a

calidade e a variedade se refire,
despois de que se elevara de xei-
to considerábel nas últimas edi-
cións, este sexto festival arranca o
luns 30 da man de grupos checos,
daneses, portugueses e de todo o
estado español que representarán
os seus espectáculos nos colexios
da zona durante toda a semana.

Mais o eixo central do progra-
ma xirará ao redor do xoves 2 e o
domingo 5 de xuño, cando se de-
senvolverán todas as actuacións
de rúa e de sala programadas. Os
portugueses Marionetas de Porto
serán os encargados de estrear a
programación do Auditorio Multiu-
sos de Redondela o xoves ás 21
horas coa obra Entre a vida e a
morte. Novamente unha das figu-
ras máis representativas do teatro
de bonecos portugués, dará mos-
tra da súa versatilidade interpreta-
tiva cun espectáculo para adultos
de manipulación de obxectos.

Da República Checa achéga-
se a Redondela a compañía Ka-
rromato coas súas marionetas ta-
lladas en madeira e a coa súa
técnica que continúa a tradición
do teatro tradicional centroeuro-
peo para ofrecer o venres 3 a
obra A festa do emperador, unha
parodia das representacións cor-
tesás de ópera que se facía na
Viena do s. XVIII.

Ese mesmo día no pub Villa
Lola, Diego Stirman representará
o espectáculo de luvas O cesto de
Pandora, e o sábado o Auditorio
multiusos acollerá dúas actua-
cións, a dos murcianos Periferia
teatro que porán en escena a obra
Pingüín, e a do catalán Jordi Bel-
trán que presentará  Antoloxía, un-
ha representación composta por
sete monólogos músico-teatrais. 

O prato forte servirano o domin-
go, tamén no Auditorio, os checos
Forman Brothers Theatre con Ópe-

ra Barroca, un disparatado espec-
táculo no que se narra a constru-
ción dunha cheminea torta e as dis-
putas que se xeran entre os alba-
neis e o dono que encargou a obra.

Monicreques nas prazas

Todos aqueles que se queden
sen entrada para as salas (po-
ranse á venda dúas horas entes
de cada función) poderán gozar
cos espectáculos que a organi-
zación ten programados para a
rúa. Cinco compañías presenta-
rán dende o xoves ao domingo
as súas creacións nas prazas e
na alameda do concello, entre
elas Alexmarionettes, Vita Marcik
ou El espejo negro.

Para a asociación Xente titiri-
teira a clave do éxito, que se con-
firma ano a ano, radica na combi-
nación dunha boa selección de
artistas e de espectáculos varia-
dos dirixidos a todos os públicos.
Un ano máis, o festival celébrase
en memoria de Juanjo Amoedo,
un dos precursores do festival, fi-
nado antes de que se puidera ce-
lebrar a primeira edición.♦
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Uma leitora inteligente e perspi-
caz fala-me desse tipo de comuni-
cação que nunca encara as
questões directamente e vai fazen-
do as beiras para indagar ou insi-
nuar dissimuladamente, e onde o
importante é o que nunca se diz,
como esquivando o confronto.

Li uma crítica musical dum
concerto no Auditório de Com-
postela onde a hipérbole, o demo-
níaco, a frescura e outros artifícios
lexicais borbulhavam a cachão,
mas nada dizia da única obra do
século XXI que figurava no pro-
grama, nem sequer a mencionava.
Numa entrevista a Teresa Bergan-
za publicada em Vigo perguntam-
lhe pela música contemporânea
–sem especificar de quem– e, de-
pois de a (des)qualificar de dis-
sonâncias sem melodia, disse que
só cantava a Antón García Abril,
mas não esclareceu de quem é ex-
temporâneo o tal autor. A Consel-
haria de in-Cultura organiza con-
certos e Festivais ao longo do ano
com muito divo e pasmarote para
convencer a sociedade de quanto
cuidam do nosso bem-estar espiri-
tual, mas nem um só compositor

galego se inclui nos programas.
“A música culta galega existe e

com quanta qualidade!” comentava
visivelmente emocionado um ou-
vinte madrileno ao finalizar o con-
certo de compositores galegos ac-
tuais celebrado o pasado dia 16 de
Maio no Ateneo de Madrid com
motivo do dia das letras galegas. Es-
cutaram-se dez obras, das quais se-
te eram estreias absolutas, e foram
gravadas em directo pela Rádio
Clássica de RNE para emitir nos
próximos meses. O êxito do concer-
to deve-se principalmente ao pianis-
ta, Yerko P. Ivánovic-Barbeito, que
soube conformar um programa de
contrastes, interesse musical e lógi-
ca discursiva na sucessão de obras,
todas elas pertencentes ao Corpus
Musicum Gallaeciae, e sobretudo à
emotiva e extraordinária interpre-
tação que fez o intérprete. Escuta-
ram-se obras de Juan Durán, Rogé-
lio Groba, Yerko P. Ivánovic-Bar-
beito, Paulino Pereiro, Paz Pita,
Glória Rodrigues-Gil e Rudesindo
Soutelo. A mágoa é que essas es-
treias não se puderam ter feito na
Galiza, e ainda que às instituições
culturais galegas se lhes ofereceu

repetir aqui o concerto não mostram
interesse nenhum. Também não vi
no concerto  os responsáveis do
Concurso de Piano “Compositores
de España”, que abriu uma sucursal
em Vigo para nos redimir do atraso
ancestral em que nos sumiu a “do-
ma y castración del Reino de Gali-
cia” instaurada pelos nefandos “reis
caóticos” por ter a nobreza galega
defendido o legítimo direito de Jua-
na “a beltraneja” ao trono de Caste-
la. Quando apontei aqui que este
concurso é um insulto aos criadores
galegos, imediatamente chamaram
à Associação Galega de Composi-
tores para queixar-se de que não
encontravam obras da nossa músi-
ca para lhes sugerir aos concorren-
tes ao prémio marginal de “música
galega”. Podem comprá-las nas
lojas de música mas parece que as
querem grátis. Começam homena-
geando ao “extemporâneo” Garcia
Abril, e logo, como já fizeram na
edição de Madrid, homenageiam
ao Marcotráfico, mas isso também
não se diz. 

Numa recente entrevista, a vio-
linista Anne Sophie Mutter respon-
dia a uma inocente pergunta, “Que

visão tem de Mozart?”, com a se-
guinte precisão linguística: “Visão
nenhuma. Amúsica ouve-se”. Esse
rigor disciplinado é o que lhe per-
mite ser uma grande intérprete em
constante aperfeiçoamento, e com-
prometida com os compositores
actuais aos que estimula com enco-
mendas para acrescentar o seu re-
pertório de concertos e recitais. Is-
so também lhe permite ter critério
próprio e livre sobre o acontecer
quotidiano. Assim, dizia do novo
Papa Bento XVI: “É possível o que
diz sobre as mulheres? Isso, hoje,
não só é ir contra dum género, é ir
contra da humanidade, contra to-
dos, e isso é pior si se faz em nome
de Deus”. Outro exemplo de co-
municação directa vejo numa en-
trevista a Laura Alonso –Soprano
galega que triunfa nos principais
cenários de Ópera–, e referia-se à
Galiza com estas palavras: “Cultu-
ralmente estamos a anos luz da Eu-
ropa. Na Alemanha não se paga
um milhão de euros por uma ac-
tuação de Pavarotti nem se organi-
za um festival de música como o
de Compostela no Verão. Investe-
se noutras coisas. Não é questão de

orçamento, senão de ideias. Pode-
se oferecer uma boa programação
durante todo o ano sem queimar os
barcos em dois dias. Precisamos de
bolsas de estudo, professores, ins-
trumentos. Na Galiza temos gran-
des talentos mas desbarata-se a ar-
te em favor do espectáculo”.

A ideologia é o fundamento da
cultura reaccionária mas isso é o
que sempre se elude na mensa-
gem. Uma comunicação linear,
directa, simples, seria de grande
ajuda para o desenvolvimento so-
cial. Existe também uma comuni-
cação transversal, interdisciplinar,
que relaciona o conjunto de sabe-
res para elevar a convivência. Mas
esta outra forma torcida de comu-
nicar e que tanto praticam os estô-
magos agradecidos do poder para
dizer o que não dizem que estão a
dizer, é, como bem a define Sílvia,
a sagaz leitora, “comunicação
oblíqua” e onde o importante é o
que não se diz. E não esperem um
confronto com os meus argumen-
tos porque eles sempre respon-
dem mordendo pela calada da noi-
te, sem rosto, e por surpresa.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Comunicação oblíqua

Redondela TITIRITEIRA
MAR BARROS

Por sexto ano consecutivo, do 30 de maio ao 5 de xuño Redondela vira titiriteira. Durante unha semana o concello acollerá tanto na rúa
como nas salas a sexta edición do Festival Internacional de Títeres de Redondela, no que participarán compañías de todo o mundo.

Unha escena de Ópera barroca, de Forman Brothers. Á dereita, personaxe de Alexmarionettes e Títeres Trompicallo. Abaixo, representación de Jordi Bertrán.
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Galiza,
que mañá?
FRANCISCO CARBALLO

Leo unha apretada
prospectiva de
Francia (Le Monde

17-V-2005) da autoría de
B. Herrieu, F. de Singly
e de J. Viard: unha
Francia da igualdade e
da equidade entre os
individuos, as xeracións
e o territorio. Unha
Francia de contrato de
traballo único para
empregados públicos e
privados, etc. Unha
visión que conxuga as
arelas do FSM e da
esquerda europa.

E na Galiza que?
Somos un país de
acusada personalidade.
Unha nación antiga e
nova, libre e aferrollada,
amada e desairada. Todo
un país sen país. Único e
desdebuxado. Somos
como somos: coa
aguillada no lombo para
non perder o tren.

Desde os
Irmandiños, século XV,
non contamos con reis
nin con presidentes, con
leis nin cos invasións.
Somos un apéndice
doutros que
mandaron,lexislaron e
fixeron algo para que
desapareceramos e
quedarmos de
arrabaldo. E coa
“Autonomía” démoslle
o mando a
“quintacolumnistas”
que amarraron a corda
ao noso pescozo de
submisos. Porque somos
así e ao contrario.
Dicídellelo ao meu
colega, Pascal Brèmaud,
que acaba de recibir a
orde presbiteral en
París e xa evanxeliza na
súa Vendée natal.
Pascal foi primeiro
licenciado en
Románicas e veu a
Galiza para
impregnarse de
sabedoría. Decidiu
ingresar nos paúles. É
da Vendée, da Galiza e
francés.

Porque estamos vivos
e calquera de nós que
sinta a corda no pescozo
e queira cortala, ve: o
territorio está
esfarelado. Hai que
axiña deseñar unha
“ordenación territorial”.
Só así poderá haber
emprego na terra. Só así
Galiza será unha cidade
global de norte a sur e
de terra a mar. Hai que
deseñar unha escola da
nación: aprendizaxe e
cidadanía. Isto como
fondo e logo unha
superficie móbil: a
Galiza plural, cívica e
innovadora.♦

Preocúpalle a boa parte do gran
público a cuestión de que non se
entende a arte de hoxe. Estamos
afeitos a buscarlle a cada cousa a
súa función, o seu produto. Tam-
pouco a arte de hoxe se fai coa ne-
cesidade de entendela, nin con
ningunha outra necesidade, agás
coa idea da provocación, da arte
pola arte e o pelotazo económico.
O ego do artista é o centro e bus-
ca recoñecemento, firma, marca,
parede e peana para a súa obra nas
salas de exposicións e nos mega-
lomuseos. A educación escolásti-
ca aplicada á busca de contidos na
arte contemporánea non é boa
conselleira. Caeriamos na trampa.
A arte é un enguedellado xogo de
xadrez, no que entran en valora-
ción aspectos psicosociais, técni-
cos, educacionais, económicos,
marketing por medio... e ás veces
nen tan sequera iso, ven como ca-
ída do ceo, ou se ten ou non se ten. 

Fronte á inundación do feísmo
en todas as súas categorias, as que
van da ignorancia á intelectualiza-
ción e á oficialización, persiste a
pregunta, que é a beleza?, quen
marca o fermoso e o feo? Tamén
iso é cambiante no tempo e nos
sectores sociais: o que para un é o
non vai máis alá, para outro resul-
ta horripilante. O poder, a econo-
mía manda e deseña. A pesar de
todo seguimos venerando a escul-
tura dunha Venus de Milo, cargada
de cadrís e para máis inri eivada
dos brazos polo expolio do tempo.
Tamén un defecto, a inxenuidade,
o desgaste poden ser fonte de fru-
ción estética. E de seguir nunha re-
flexión teórica fonda, até poderia-
mos dismitificar esa arquitectura
clásica, feita en mármore, adinte-
lada, de columnas, tímpanos, fron-
tóns, triglifos, metopas, que empo-
leirada sobre as acrópoles imita as
construcións en madeira, o mes-
mísimo Partenón. Templo que no
decorrer dos anos seguirá sendo
fórmula e modelo arquitectónico
de clase e rango, de imperio. 

Gama de contrastes dentro
dunha arte plural. Custosísismas
montaxes expositivas, instala-
cións que revolucionan a museo-
loxía e poñen no debate as priori-

dades respecto a un patrimonio
cultural que ten tanto de antes que
conservar, xestionar e ofrecer.
Continentes, contidos e progra-
mas expositivos para decatarnos
que hoxe, a arte con tal de atraer,
de sorprender –menos de seducir–
e máis de vender, busca a trans-
gresión, a subversión, o escándalo
en todas as súas versións, moral,
relixiosa ou política. A inspiración
cébase no máis tabú. O asunto é
provocar un cada vez máis consu-
mista e pasota espectador, o que
rutineiramente vai cara a onde o
levan os medios. 

Seguimos escoitando profeti-
camente dicir que a arte acabou co
século XIX. A arte nunca morre,
morren os artistas. A arte transfór-
mase “asegún” as circunstancias,
entra no mercado, na moda e nese
permanente muiñar da oferta e da
demanda: soamente a moda pasa
e volta. Para esa lectura da arte
aconséllase como alicerce unha
certa cartilla elemental, un fio de
Ariadna para saber descifrar o que
pode haber de creatividade ou ti-
mo nese proceso de que arte pode
ser todo ao que se lle chame arte.

Non sobra o apropiarse dunha ba-
se de saber sobre o andar histórico
experimentado, o que vai de Alta-
mira a Picasso e ó pospicassinias-
mo. Entre o que están os iniciais
rituais máxicos relixiosos en espa-
zos con pinturas ou esculturas, aos
catecismos ilustrados para ensinar
modelos de vida en templos ou
mosteiros, pasando por caprichos
de principes e reis coleccionistas,
retratos, simbolismos, abstrac-
cións e buscas na técnica, nos so-
portes, nas cores, na perspectiva...
xogo de poses, con ou sen espe-
llo... As pinceladas impresionis-
tas, expresionistas, fauvistas, in-
terpretando a filosofía do devalar
das horas sobre a paisaxe... as tex-
turas, a materia, a xeometrización
cubista, os cinéticos, o construti-
vismos, os dadás, a transvangar-
da, a posmodernidade, os lands
art, as performances... O artista é
un fedellador, un enfant terrible
que experimenta coa capacidade
creadora, provocadora. 

Non todo é arte, como non se
pode confundir a escritura –que
permite certas faltas ortográficas
ou sintácticas– coa mestría da li-

teratura. Queremos dicir que o
oficio e os coñecementos dos re-
cetarios históricos son a base. Os
que tamén se poden suplir mo-
mentaneamente coa intuición, da
que moitos creadores de formas
están sobrados. Pintor ou escultor
pode ser calquera que colle un
pincel ou un cincel, pero artista
soamente o di a perspectiva, a lon-
xanía do tempo. A historia é a que
ratifica as vangardas. Hoxe, entre
tanta experimentación, instala-
cións, etc, etc. ollamos como a
pintura realista de Antonio López
escandaliza por voltar ao virtuo-
sismo do pincel e a paleta. Sempre
queda un pouso, sempre se ten
nostalxia doParaíso Perdido e
aínda que sexan outras “volverán
las oscuras golondrinas”, e o har-
pista atopará a harpa esquecida no
ángulo do escuro salón. 

A arte segue a mover a roda da
creatividade entre contrastes de
singularidades, máis asumida ou
instintivamente nun tempo de im-
perativa uniformización. Non to-
da provocación pode ser arte, nin
tampouco todo canto está entre as
paredes dos museos ou das galerí-
as. Reflexión, emoción, riqueza,
técnica, habilidade, estilo son in-
gredientes cos que os teóricos cla-
sicistas académicos dicían que se
cociñaba a arte. Nada que ver cos
dadás Man Ray ou Duchamp, on-
de hai máis teoría e espontaneida-
de, xogo lúdico coas espectativas,
provocación dentro das chamadas
Belas Artes. Busca de fórmulas
para espabilar un adormiñado es-
pectador, manexado polo tabú, o
sexo, a relixión, as ideoloxías, a
dismitificación, adentrándose en
canto reprime e couta a liberdade,
a capacidade creadora e comuni-
cativa dos seres humanos. A arte
abre coutos, cavernas, convida a
aventurarse polas sendas do des-
coñecido, do medo á propia igno-
rancia. Bo principio ese para que
os creadores de formas erixan so-
bre tal túmulo unha obra de tole-
rancia, solidariedade, liberdade e
paz, tan carcomidas, pero esen-
ciais a esa parte divina que –den-
tro dunha ou outra fórmula de es-
tilo–  non deixa de ser arte.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

‘A arte nunca morre, morren os artistas’

F. SENÉN

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

Relatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer
a liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser,
daquelas que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do

pai e a nai de Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís
brancos, begonias e margaridas sempre na conta dos que
defenderon a liberdade coa cultura e o ferro.

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Te-
niente, na sala de Caixano-
va até final de maio.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

CONTINÚAS ESTRAÑA
A galería Borrón acolle as
pinturas de Rosa Úbeda até
o 1 de xuño.

CambrCambree
■ TEATRO

CHICHIRIBÍO
Este grupo de teatro infantil
representa As aventuras e
desventuras do príncipe Ar-
mando este sábado 28 ás 20 h.
no Centro Sociocultural da
Barcala, para público familiar.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

D´CATRO
Mostra de alumnas de Be-
las Artes de Pontevedra que
se pode visitar no Centro
Comarcal até o martes 31.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DEOSEIRA
O Antigo Comedor do ilustre
edificio acolle, até o verán,
unha mostra de fotografías.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES
Mostra didáctica que pode-
mos ollar na Casa da Cul-

tura até o 15 de xuño.

O CorgoO Corgo
■ EXPOSICIÓNS

SONIA RIELO VILA
Na Casa Grande da Fer-
venza exhíbense até xuño
as súas pinturas.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

VICTORINO
PÉREZ PRIETO
O crego e escritor ven de pu-
blicar o seu novo libro Con-
tra a síndrome NNA (Non
hai Ningunha Alternativa).
Unha aposta pola esperan-
za, editado por Xerais, co
que pretende negar o fatalis-
mo ancorado no medo e no
desencanto paralizante naci-
do da imposición nos últi-
mos anos do que se deu en
chamar pensamento único
global. A obra preséntase o
vindeiro mércores 1 de xuño
no Centro Fonseca dos Xe-
suítas ás 20,30 h.

■ DANZA

THE LEGEND
Os Bulgarian Dream Dan-
cers presentan este espectácu-
lo o venres 27 no Coliseum.

■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo Fóra de se-
rie podemos ollar este xoves
26 e venres 27 ás 20,30 a se-
gunda parte de La mejor ju-
ventud (2003), de Marco
Tulio Giordana; o sábado
28 ás 19 h. teremos Va y vie-
ne (2003), de João César
Monteiro. A serie Latinos in
USA presenta este venres 27
ás 18 h. a fita All night bode-
ga (2002) de Félix Olivier.
O ciclo Camiños de Concor-
dia chega o luns 30 ás 20,30
h. coa película Tres no cami-

ño (2004), de Lourence
Boulting, e continúa, o mar-
tes 31 á mesma hora, con El
Hijo (2002), de Luc e Jean-
Pierre Dardenne. Máis in-
formación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
O mércores 1 de xuño inaugú-
rase na Fundación Luís Seoa-
ne esta magnífica mostra so-
bre a relación entre o propio
Seoane e Lorenzo Varela.

ARQUITECTURA
DIXITAL
Podemos visitar esta mostra
didáctica, até o 8 de xuño, no
Centro On de Caixa Galicia.

LUIS-ALBERT
DESCHAMPS
O Arquivo do Reino de Galiza
acolle, até o 17 de xuño, esta
mostra de fotos da guerra civil
do Arquivo de Salamanca.

AD LIBITUM
Obras de Alfonso Costa
que se poden admirar na
galería Ana Vilaseco até o
11 de xuño.

JUAN ANTONIO TINTE
Até o 3 de xuño podemos
ollar o seu traballo na gale-
ría Arte Atlántica.

ISAAC DÍAZ PARDO
NaFundación Caixa Galicia
exhíbese a obra pictórica des-
te importante intelectual, ar-
tista e empresario, fundador
de Sargadelos, pertencentes a
colección da entidade.

MACÍAS
A galería Coarte (Paio Gó-
mez 18) presenta unha
mostra dos seus óleos.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE
A Fundación Luís Seoane
acolle, até o 19 de xuño, es-
ta mostra na que unha trinte-
na de pezas teñen un mesmo
fío condutor, a sedución que
mostran os creadores con-
temporáneos por acontece-
mentos accidentais ou catas-

tróficos. Os accidentes mós-
transe matizados pola inten-
cionalidade dos artistas que,
ás veces, supón unha vía de
escape fronte ás traxedias.

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Mostra organizada pola Fun-
dación Barrié e o Ministerio
de Vivienda que amosa 21
obras que foron proxectadas
pero non construídas, ou que
aínda construidas perduraron
pouco tempo. Proxectos de
Alvar Aalto, Wales Gro-
pius, Le Corbusier, El Lis-
sitsky, Adolf Loos, Mies
van der Rohe, Alejandro
de la Sota, Giuseppe Te-
rragni ou Frank Lloyd
Wright, que poderemos ad-
mirar até este domingo 29.
Obradoiros didácticos para
escolares e visitas guiadas
para adultos. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.

GOBISSAUROS
Pormenores da fauna e flo-
ra de hai máis de 65 millóns
de anos no Parrote até o 5
de xuño. Fósiles, osamen-
tas de dinosaurios, reprodu-
cións con movimento..

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido
concurso internacional de
fotografía sobre a natureza,
na súa edición correspon-
dente ao ano 2005, poderan-
se contemplar no Aquarium
Finisterrae até o 17 de xullo.

■ MÚSICA

HOOD
Abanda inglesa máis innova-
dora do momento dentro do
mundo do noise, post-rock e
indietrónica toca, xunto con
Adrian Crowly, o vindeiro
mércores 1 no Playa Club.

O BARROCO
Este domingo 29 ás 12 no
Museo de Belas Artes ce-
lébrase o concerto A músi-
ca na época de Goya, a
cargo de Artemis Ensem-
ble, como acompañamen-
to da visita guiada á mos-

tra Os gravados de Goya.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

PEPEPOSSE
O C.C. Carvalho Calero
acolle a súa serie de foto-
grafías Hablando en plata.

PRIMAVERA 05
Esta colectiva de 21 artistas
pódese visitar na galería
Arboreda até o martes 31.

AS PEGADAS
DO CAMIÑO
A galería Sargadelos acolle
este proxecto de convivencia
e creación, no que os artistas

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

O venres, 27 de maio e o sábado,
28, o Multiusos de Sar acolle un-
ha nova edición de ‘Rock no Sar’.
Moita batería e guitarra. Los Sua-
ves, Barricada, Konflikto, La
Banda del Camión, Sex Museum,

Fe de Ratas, Kertuler, Sismic
Suggestion, Saratoga, Manoloka-
bezabolo, Malos Vicios, Escuela
de Odio, Rei Babar encherán
Compostela de sons contundentes
e moitos bailes de melena.♦

Rock no SarRock no Sar
O O TTrinquerinque

O Multiúsos Fontes do Sar de
SANTIAGO acolle este festival, no
que poderemos escoitar, este ven-
res 27 desde ás 20 h, ás bandas
Los Suaves, Sex Museum, Fe de
Ratas, La banda del camión,
Octubre 28, Kertuler e Sismic
Suggestion; o sábado 28 a partir
das 19 h. van tocar Barricada,
Saratoga, Manolo Kabezabolo,

Malos Vicios, Escuela de Odio,
Konflikto, e O Rei Babar. As en-
tradas diarias poden adquirirse an-
ticipadamente por 15 euros, ou
por 18 o día do concerto, dispón-
dose dun abono para os dous días
por 25 euros de mercalo anticipa-
damente, ou por 30, de adquirilo
no recinto. Máis información en
www.rocknosar.com.♦

I Rock no SarI Rock no Sar
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☞ NO MEU PAÍS (IN MY
COUNTRY). Un xorna-

lista americano negro e unha po-
etisa surafricana seguen por todo
o país os procesos da Comisión
da Verdade e da Reconciliación,
na que saen a relucir todos os cri-
mes do apartheid, polos que toda
a Sudáfrica branca ten mancha-
das as mans e a conciencia.

☞ UN CANGURO SU-
PERDURO. Trama de-

masiado adulta para os nenos e
tópica para os grandes. Polo
demais, a propaganda é tan ex-
plícita que George Bush debe-
ría figurar nos créditos.

☞ O REINO DOS CE-
OS. Tras coñecer ao seu

pai, o fillo dun cabaleiro vai a
Xerusalén a herdar as súas pro-
piedades. Alí atopa un rei que
loita contra fanáticos cristiáns
que tratan de forzar unha gue-
rra cos musulmáns, que son
maioría. Drama épico politica-
mente correcto.

☞ SÁHARA. Unha médi-
ca da OMS investiga en

Malí unha epidemia descoñe-
cida e un cazatesouros anda á
procura dun barco cargado de
ouro. Os dous coincidirán ao
enfrontarse a un ditador e os
seus intereses. Para coller no
videoclub.

☞ O GRAN GOLPE. Un
ladrón e a súa cómplice

retíranse despois de roubar va-
rios diamantes, pero un policía
localízaos na illa na que están
porque vai chegar un barco coa
maior pedra do mundo e cre
que van roubala. Vaia paquete!

☞ ALGO MÁIS QUE
UN XEFE (IN GOOD

COMPANY). O cambio de do-
nos dunha revista implica a de-
gradación do xefe de publicida-
de, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia faci-
lona sobre a nova economía.

☞ A INTÉRPRETE. Un-
ha intérprete da ONU es-

coita unha conversa que anun-
cia un atentado no plenario de
Nacións Unidas contra un líder

africano xenocida, mais, cando
o conta, a policía dubida dela.
Intriga maniquea.

☞ ALFIE. Un solteiro
golfo e canalla gusta de

conquistar mulleres como di-
versión e non quere compro-
meterse. Aproveita o feito de
ser novo, pero a todo o mundo
se lle pasa o momento. Come-
dia con moralina.

☞ BE COOL. Un ex
mafioso promove a un-

ha cantante pop e ten que en-
frontarse aos métodos dun
mundo musical que tamén é
mafioso. Desfile de famosos
nunha película que pretende
ser de culto pero que non se
sabe onde vai.

☞ HABANA BLUES. Be-
nito Zambrano, despois

do éxito de Solas, reaparece con
forza. As peripecias dun grupo
de músicos cubanos para facer
un contrato cunha discográfica
española, permítelle radiografar
a sociedade cubana sen mani-
queismos. Moi recomendábel.

☞ A DAMA DE HO-
NOR. Na voda da súa

irmá, Philippe coñece a dama
de honor. Trátase de Senta, un-
ha moza con gusto polo melo-
drama que tinxe a súa vida de
misterio e que pretende que el
lle demostre o seu amor con
actos absurdos. Intriga de
Claude Chabrol.

☞ DESCUBRINDO
NUNCA XAMAIS. Pe-

lícula que narra os vínculos en-
tre o escritor James Barrie e a
familia Davies, relacións que
lle dan pé a crear a historia de
Peter Pan. Personaxes pusilá-
nimes e sentimentalismo a es-
galla nunha obra con sete no-
minacións aos Óscar.

☞ KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólo-

go que revolucionou a socie-
dade norteamericana ao estu-
dar os seus usos sexuais á
marxe dos convencionalismos
sociais e que loitou contra nu-
merosos tabús. Película que
dá todo o que pode dar de si
unha biografía.♦

CarCarteleirateleira

O grupo norteamericano de power
pop ofrece un concerto en VIGO o
martes 31 de maio. O acto terá lu-
gar na Iguana Club (Churruca 14)
ás dez da noite. O prezo da entrada
é de doce euros, de comprala con
anticipación (en Vigo: Elepé,
Gong, La Columna e a propia Igua-
na; en Santiago: Gong) e quince
euros de adquirila na billeteira.
Neste concerto estarán como telo-
neiros Clovis, un dúo español de
pop que xa visitou Vigo recente-
mente. Nada Surf é un trío cunha

longa traxectoria pero poucos tra-
ballos editados –cinco discos com-
pactos, aínda que non todos no Es-
tado español–, de moi boa feitura,
o último, Let Go, é do 2002 e nin-
gunha das súas trece composicións
ten desperdicio. Non é a primeira
vez que Nada Surf visita Galiza.
Estiveron con anterioridade en Vi-
go e ofreceron un concerto acústi-
co. Destas, o feito de estar a reali-
zaren unha xira polo Estado indica
que probabelmente opten por un
recital sen desconectar.♦

Nada SurfNada Surf

O cantautor madrileño presénta-
nos o seu novo disco Cábalas y ci-
catrices, gravado en directo, con
once novas cancións cheas de sáti-
ra, humor e crítica, este domingo
29 e o luns 30 ás 23 h. no club Da-
do-Dadá de SANTIAGO; o martes
31 e o mércores 1 de xuño faráo
no Clavicémbalo de LUGO.♦

JavierJavier KraheKrahe

O que está considerado como un
dos grupos máis importantes do
pop español da década dos 80, re-
gresa con forzas renovadas nun
disco memorábel con 17 temas mí-
ticos e 2 temas inéditos, que pre-
senta en directo o vindeiro xoves 2

de xuño ás 22 h. no Playa Club da
CORUÑA; o venres 3 e sábado 4 ás
00,30 h. vai tocar na Iguana Club
de VIGO. Entrada anticipada á ven-
da por 18 euros en www.ticktack-
ticket.com e nos sitios de costume,
o por 21 na billeteira.♦

Los RonaldosLos Ronaldos

A Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA
acolle unha

mostra
sobre a

relación do
propio

Seoane e
Lorenzo
Varela.



e escritores participantes ce-
deron as súas obras en bene-
ficio da organización Acción
contra el hambre.

ANTONIE TAPIES
Con motivo da inaugura-
ción da sede da Fundación
Caixa Galicia, podemos
contemplar nas súas salas a
mostra Terras do artista ca-
talán, mercede ao Museo de
Arte Reina Sofía. Até o 19
de xuño. No mesmo lugar
tamén podemos ollar a co-
lectiva Artistas ferroláns.

LUÍS JAIME
O Ateneo Ferrolán adica
unha homenaxe a este pin-
tor local coa organización
dunha mostra antolóxica,
que podemos visitar no
C.C. Torrente Ballester.

LugoLugo
■ ACTOS

O TEMPO VITAL
DE MANUEL MARÍA
Libro de Camilo Gómez
Torres, Edicións A Nosa
Terra, que será presentado
este xoves 26 ás 20 h. na ga-
lería Sargadelos polo autor,
Mª Pilar García Negro e
Xan Carballa. Organiza o
Club Cultural Valle Inclán.

A MULLER XIGANTE
Esta atracción didáctica
permanecerá no exterior do
Pavillón Municipal de De-
portes, até o 15 de xuño .

■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVO INTRE
Podemos ollar esta mostra
colectiva de pintura e escul-
tura no Edificio Administrati-
vo da Xunta até o martes 31.

MIGUEL ÁNGEL MACÍA
O artista presenta a serie de
óleos Pinturas de andar
por casa na sala Puerta 11.

BARCOS DE XEO
Fotografías de Lucien Girar-
din-Dagort que se exhiben
no Museo Provincial. Cróni-
ca dos pescadores do bacallau
na illas de Saint-Pierre e Mi-
quelon (chegou a haber 150
barcos), que xerou unha gran
relación comercial e humana,
na que os mariñeiros galegos
teñen un protagonismo espe-
cial. A dureza das condicións
de traballos dos mariñeiros
que faenaban nos bous e nas
parellas cercadas polos xeo
en contraste coa calidez das
relacións humanas. 

JORGECASTILLO
A galería Nova Rúa organiza
esta mostra na que, tamén,
se poden admirar, até o 4 de
xuño, traballos de Elena
Gago, Quintana Martelo,
Murado e X. Quessada.

ILUMINA
Até finais de xullo pode-
mos ollar na sala da Depu-
tación Provincial a mostra
Colección de lucernas.

XÉNESE
As obras de Xosé Fernández
Castro expóñense na galería
Sargadelos até martes 31.

RUSIA
Podemos ollar esta mostra
no Edificio Sindical, até fi-
nal de maio.

MULLERES
DESDE O VIDRO
ACapela de Santa María aco-
lle esta colectiva de catro mu-
lleres até este domingo 29.

ANTONIO MURADO
O pintor amosa os seus óle-
os sobre lenzo na galería
Clérigos, até final de maio.

CARTAS
AO MEU AMIGO
O Museo Provincial acolle,
até final de maio, esta mos-
tra sobre a correspondencia
entre Fernández del Riego
e Álvaro Cunqueiro.

FALANDO DA ESTAMPA
Podemos ollar esta colección
de obra gráfica internacional,
até o 24 de xuño, na sede da
Fundación Caixa Galicia.

ROSTROS
O retrato no umbral do sécu-
lo XXI é o fío condutor desta
mostra, que podemos visitar
na sala da Deputación Pro-
vincial, na que se presentan
fotografías, esculturas, pintu-
ras ou vídeos de 35 artistas
contemporáneos da talla de
Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Tho-
mas Shütte, entre outros.

X. MARRA
Kince intimidades inte-
rrompidas e máis un paso
cebra titula a súa mostra fo-
tográfica que podemos con-
templar no Mesón do Forno
(Río Ser 12) durante maio.

■ MÚSICA

GERONACIÓN
Este venres 27 podemos es-
coitar o hip-hop da banda
catalana no Clavicémbalo;
no mesmo lugar o sábado
28 a banda folc A Volta do
Agro celebra o seu X ani-
versario cun concerto no
que vai contar con multitu-
de de convidados.

SEMANA DO CORPUS
O festival de música Cidade
de Lugo presenta este venres
27 ás 20,30 h. no Círculo
das Artes o concerto Lied e
poesía: Amor de poeta e pa-
labras de inverno, co tenor
John Mark Ainsley e Ro-
ger Vignoles no piano; o sá-

bado 28 ás 18,30, dentro dos
Concertos Familiares, Vira-
volta Títeres presenta A his-
toria dun soldado de Stra-
vinski; o luns 30 ás 20,30 na
igrexa de San Pedro gozare-
mos coas Cancións e Dan-
zas do Renacemento Espa-
ñol a cargo do Coro Uni-
versitario de Santiago, bai-
xo a dirección de Miro Mo-
reira. Entrada de balde para
todos os espectáculos até
completar aforo.

■ TEATRO

XENTE AO LONXE
Mofa e Befa presenta esta
obra, que nin é orixinal nin
é de Blanco Amor, este xo-
ves 26 no Clavicémbalo.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

ROSARIO CARBALLO
Podemos ollar a súa pintu-
ra, xunto coa de Davide
Salvado, até o 2 de xuño no
museo Manuel Torres.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

PABLO PÉREZÁLVAREZ
As súas esculturas están no
Centro Sociocultural.

MugardosMugardos
■ EXPOSICIÓNS

CERVANTES
E O SEU TEMPO
Mostra de paneis informati-
vos que se pode visitar no
baixo do Concello e no IES
Mugardos até o 6 de xuño.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

O REI DOS MONOS
O castelo de Santa Cruz
acolle esta mostra até final
de maio.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

SULA REPANI
Os seus óleos exhíbense,
até o 25 de xuño, no Obra-
doiro de Tamallancos.

COLECCIÓNS
As obras de Nuno Alexan-
dre Ferreiro permanecerán
na sala Alterarte do Cam-
pus Sur até o 15 de xuño.

AURICHU PEREIRA
Podemos gozar coa súa pin-
tura, até o 12 de xuño, na
galería O Volter.

COUSAS DE AQUÍ
A Aula Sociocultural de Cai-
xa Galicia presenta, até o 11

de xuño, estes de debuxos.

PRÓLOGO
Manuel Penín amosa o seu
traballo no C.C. da Deputa-
ción. No mesmo lugar pode
contemplarse a mostra O pin-
tor da liña de Emilio Prieto.

PECATA MINTURA
Mostra do pintor Nando
Lestón que permanecerá no
Ateneo até o luns 30 de maio.

MANUEL VIDAL
O artista amosa as súas
obras, até final de maio, no
Museo Municipal.

PORTELA DO HOMEM
Mostra de Xavier Cuíñas,
na galería Visol.

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luis Borrajo
até o 30 de xuño nos exte-
riores do Campus.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

PAULA ABOAL OUTÓN
A artista presenta, até o 10
de xuño, no Casal de Fe-
rreiros a mostra obra A de-
riva dos sentidos.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

NOITESABERTAS
O programa de lecer nocturno
alternativo para a mocidade
presenta este venres 27 desde
ás 20 h. no Froebel os obra-
doiros de subsistencia domés-
tica, traballo de coiro, e
clown; e na Casa da Cultura
de Marcón teremos, a partires
das 22 h, masaxe. O sábado
28 no Froebel haberá a partir
das 19 h. curso de capoeira, e
obradoiro de retrato e carica-
tura; e no Local Social de Xe-
ve curso de globoflexia.

■ CINEMA

CINE-CLUBE
O martes 31 ás 21,30 h. no
teatro Principal proxéctase
Unha película falada
(2003), de Manoel Olivei-
ra; o mércores 1 de xuño ás
20 e 22,15 h. no salón de ac-
tos da Facultade de Cien-
cias Sociais ollaremos a mí-
tica fita Almorzo con Dia-
mantes, de Blake Ed-
wards, baseada nun relato
de Truman Capote e prota-
gonizada por George Pep-
pard e Audrey Hepburn.

■ EXPOSICIÓNS

KIKO DA SILVA
Podemos ollar unha mostra
de cadros e debuxos deste co-
ñecido criador de banda de-
señada, de luns a sábado des-
de as 19 h. na sala Raimundo
Patinho da A.C. A Revira
(Arcebispo Malvar).

JOSÉMOREIRA
Podemos ollar as súas foto-
grafías, até o 12 de xuño,
no edificio Sarmiento.

PINTURA
SOBRE PINTURA
Mostra de Lino Lago que
se pode visitar, até o luns
30, na sala Teucro.

ANA CORZO
Presenta, até o 3 de xuño na
galería de arte Ensambla, a
mostra de pintura Cons-
ciente/Inconsciente.

LIDEIRAS
Podemos ollar esta mostra
de Saúl Otero, até o martes
31, no pub Albatros (An-
drés Mellado 13).

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

AUTOESTIMA
E APRENDIZAXE
A asociación Madeixa or-
ganiza esta charla a cargo
de Hipólito Puente, que se
vai celebrar este xoves 26
ás 20 h. no C.C. Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

DAVID ROLLAND
Mostra a súa obra fotográfi-
ca, baixo o título Espazo
dual, no café Liceum até o
8 de xullo.

NITO PEREIRO
Até o martes 31 podemos
ollar no C.R.C esta retros-
pectiva do artista.

INTROVERSIÓNS
O C.C. Municipal acolle esta
colectiva que reúne obras de
Begoña Rodríguez, Olalla
Rodríguez Franco, Mª Ro-
dríguez Piñeiro e Daniel
Vázquez Tasende, estudan-
tes do derradeiro curso de Be-
las Artes. Até o 15 de xuño de
luns a venres de 9 a 21 h.

UN SÉCULO EN IMAXES
Esta mostra reúne 154 foto-
grafías, dun total de 550, que
foron recollidas durante os
últimos meses na parroquia
de Mosende, e nas que se po-
de ver a evolución da vida e
da sociedade desde finais do

s. XIX até a década de 1960.
Até o 6 de xuño no C.C. San
Xurxo de Mosende.

■ MÚSICA

OS CEMPÉS
O grupo folc ferrolán cum-
pre once anos e fai un repa-
so a toda esa troula sen me-
dida á que nos teñen acostu-
mados, este venres 27 ás 23
h. no café Liceum. Entrada
adiantada 5 euros (6 na bi-
lleteira e 3 para socios).

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

ANIMAL +
Este xoves 26 ás 20,30 h.
preséntase, no Parador de
Turismo, un novo número
desta revista cultural, co es-
pectáculo Diálogos Fin-
landeses do escritor e actor
Carlos Santiago.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DE DALÍ
Podemos admirar esta mos-
tra no Museo do Gravado
en Artes.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

MERCEDESFDEZ.
FIGUERAS
Os seus óleos poden ollarse
na casa da cultura Pintor
Lloréns até final de maio.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

MONICREQUES
CHINESES
Podemos visitar esta mos-
tra, até final de maio, no
Centro Cultural.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

MANUEL VILARIÑO
O pintor presenta La hora
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As compañías Provisional Danza
e Matarile Teatro producen este
espectáculo, creado e interpretado
por Ana Vallés e Carmen Wer-
ner, e que podemos ollar o venres

27 e sábado 28 ás 22 h. no teatro
Galán de Santiago de Composte-
la; o domingo 29 preséntase no
festival Isto Ferve no teatro Ensa-
lle de Vigo.♦

Pie IzquierdoPie Izquierdo

Celébrase este festival, Memo-
rial Juanjo Amoedo, desde o
luns 30 de maio ao domingo 5
de xuño. No que respecta á pro-
gramación de sala temos para o
xoves 2 ás 21 h. no Auditorio
Multiusos a representación de
Entre a vida e a morte (adultos)
a cargo de Marionetas do Por-
to (Portugal); o venres 3 ás 21,
tamén no Multiusos, A festa do
emperador (todos os públicos) a
cargo de Karromato (R. Che-
ca), e ás 23,30 no pub Villa Lo-
la, O cesto de Pandora (adultos)
por Diego Stirman (Francia-
Arxentina); o sábado 4 ás 17 no
Multiusos, Pingüín (infantil)
por Periferia Teatro (Murcia), e
ás 21 no Multiusos, Antoloxía
(todos os públicos), por Jordi

Bertrán (Catalunya); e o do-
mingo 5 ás 17 e 21 h. no Mul-
tiusos, Ópera barroca (todos os
públicos), por Forman Brot-
hers Theatre (R. Checa). Estas
sesións de sala teñen un prezo
de 2 euros para as crianzas e de
4 para os adultos. A programa-
ción de rúa é a que sigue: sába-
do 4 ás 13 na Praza do Concello,
Mr. Bartí, por Alexmarionettes
(Dinamarca) e, na Alameda, O
cesto de Pandora, por Diego
Stirman; ás 18 na Praza do
Concello, Brancaneves, por Vi-
ta Marcik (R. Checa) e, na Pra-
za da Alfóndiga, Mr. Bartí; ás
19,30 na Praza Reveriano Sou-
tullo, O cesto de Pandora; ás 20
h. na Alameda, El circo Malva-
rrosa, por Marionetas La Es-

trella (Valencia) e, na Praza da
Alfóndiga, Mr. Bartí; e ás 21 na
Praza da Casa da Torre, La Ca-
bra, por El Espejo Negro (An-
dalucía). O domingo 5 ás 13
continúa na Praza do Concello
con Mr. Bartí e, na Alameda,
con O cesto de Pandora; ás 18
na Alameda, El circo Malvarro-
sa, na Praza da Alfóndiga, Mr.
Bartí, e na Praza Reveriano
Soutullo, O cesto de Pandora;
ás 19 na Praza do Concello,
Brancaneves; ás 19,30 na Praza
de Reveriano Soutullo, O cesto
de Pandora; ás 20 na Alameda,
El circo Malvarrosa e, na Praza
da Alfóndiga, Mr. Bartí; e ás 21
na Praza da Casa da Torre, La
Cabra e, na Praza do Concello,
Brancaneves. De chover estas

funcións realizaranse en salas al-
ternativas. Máis información no
Centro Multiusos, telf. 986 402
865. Ademais do referido hai ac-
tuacións para escolares destas
compañías e de Teatro Buratini
(Palabras de caramelo), Títe-
res Trompicallo (Jiñol), asi co-
mo a actuación musical de The
Turra’s Band (Galiza), forma-
ción de metais e percusión de
Torroso (Mos), que toca o sába-
do 4 ás 17 h. na Alameda, ás
19,30 no Paseo da Xunqueira e
ás 20,30 na Praza de Reveriano
Soutullo, sesións que repitirá o
domingo 5. Ademais, no Café
da Vila e no Escondidiño pode-
remos contemplar as fotografías
de Pelu Vidal sobre anteriores
edicións, até o 10 de xuño.♦

VIVI Festival de Festival de TíterTíteres de Redondelaes de Redondela

Mofa e Befa
está este

xoves 26 no
Clavicémbalo

de LUGO.

Os Cempés
tocan
este venres
27 no
Liceum do
PORRIÑO.



de la estrella até o 30 de
xuño na galería Trinta.

FRAGMENTOS DOMAR
As pinturas de Darío Basso
exhíbense na galería SCQ
até o 10 de xuño.

XULIO VERNE
Podemos ollar a mostra
Viaxes estraordinarias na
galería Auriol Arte.

TEMPOS DE VELA
Podemos ollar esta mostra
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

FERNANDO SEAGE
Demasiados enemigos sen
rostro titula este xove pintor
compostelán a súa mostra,
que podemos contemplar na
galería DF (Rúa de San Pe-
dro 11) até o 24 de xuño.
Unha mirada crítica e des-
creida do mundo do retrato.

DERRAME
A Fundación Granell, para
conmemorar o seu X aniver-
sario, acolle unha mostra des-
te colectivo chileno de artistas
surrealistas, até o 20 de xuño.

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL DA CULTURA
GALEGA
Concebida como un ciclo de
sete exposicions na galería
Sargadelos de Barcelona du-
rante 3 anos, agora pode ser
coñecida na galería Sargade-
los compostelá. Revisada e au-
mentada, consta de 60 paneis
organizados en sete grupos: 1)
Percorrido polas vangardas e
os medios creados polo gale-
guismo até o 18 de xullo do
36, 2) L. Huici, F. Miguel, C.
Fdez Mazas e A. Cebreiro, 3)
Arturo Souto e Manuel Col-
meiro, 4) Luís Seoane e Carlos
Maside, 5) Pesqueira, Torres e
Laxeiro, 6) E. F. Granell Ma-
ruxa Mallo, e Urbano Lugrís e,
7) Artes e Letras: escultores
como Eiroa ou Compostela; li-
teratos como M. Antonio,
Cunqueiro, Castelao... músi-
cos como Bal y Gayk e Mtnez
Torner ou cinematógrafos ou
fotógrafos como Carlos Velo e
Xosé Suárez.

RADICAIS LIBRES
A mostra Experiencias
gays e lésbicas na arte pe-
ninsular pódese visitar, até
o 10 de xullo, no Auditorio
de Galicia.

DE MAR A MAR
Mostra bibliográfico-docu-
mental sobre a vida e obra de
Lorenzo Varela, a quen se
lle adicou este ano o Día das
Letras, na galeríaSargadelos.

ALBERTO GULÍAS
A galería José Lorenzo aco-
llea súa mostra El último sol,
na que o artista combina fo-
tografía, pintura e escultura.

QOYLLUR RIT’ I
NO PERÚ
A onde viaxan os deuses. Un-

ha peregrinación ao Qoyllur
Rit’i aproxímanos á festa in-
díxena máis multitudinaria de
América, unha das manifesta-
cións máis profundas da reli-
xiosidade andina na que per-
soas de todo o Perú van, por
abruptas paraxes, a este san-
tuario. No Museo das Pere-
grinacións até o 19 de xuño.

NOT RED LABEL
Podemos ollar as fotografí-
as de Manu Lago até o mes
de xullo na sala Galán.

ARTURO HERRERA
O CGAC organiza a pri-
meira retrospectiva europea
deste artista venezolano,
que vive e traballa entre
New York e Berlín, cun to-
tal de 50 obras nas que se
mesturan elementos do mo-
dernismo, o expresionismo
abstracto, o surrealismo e a
linguaxe visual da cultura
popular. Até o 19 de xuño.

3’
O CGAC presenta esta
mostra de traballos de 10
videoartistas que teñen en
común a súa duración má-
xima de 3 minutos.

UN MUNDO
DE FORMAS E CORES
O Colexio de Fonseca aco-
lle esta mostra organizada

polo Museo de Historia Na-
tural Luís Iglesias da USC,
na que podemos ollar a co-
lección malacolóxica Rolán.

OOOPS...!
I DID IT AGAIN !
Vídeo-instalación de Ch-
ristian Jankowski no
CGAC, até 12 de xuño.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fun-
dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

■ MÚSICA

ARNALDO ANTUNES
Sons da Diversidade continúa
a amosar as tendencias da cre-
ación musical no mundo. O
domingo 29 ás 21 h. podere-
mos escoitar ao brasileiro Ar-
naldo Antunes, coñecido po-
lo seu disco Tribalistas (con
Marisa Monte e Carlinhos
Brown), que presenta o novo
traballo Saiva, nun concerto
no que a posta en escena con-
verte o seu directo nun espec-
táculo que abraia o público.
Entradas á venda no Auditorio
de Galicia de 12 a 14 h. e de
17 a 20 por 12 euros (6 para
estudantes e xubilados) e nos
telf. 981 571 026 e 981 573
979, ou o mesmo día até a ho-
ra de comezo, de haber prazas. 

DADO DADÁ
No mítico jazz-club podere-
mos escoitar, o martes 31 ás
23 h, a Toño Otero Quartet
rematando cunha repichoca.

■ TEATRO

KARROMATO
A compañía checa repre-
senta El circo de madera,
peza de luvas destinada a
crianzas a partir de 5 anos,
o domingo 29 ás 12,30 h.
na sala Yago.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN BUCIÑOS
Paisaxes titula a súa mostra
de pintura, na galería Tris-
quel & Medulio. O pintor

ourensán bebe nas mesmas
fontes que os grandes paisa-
xistas galegos, sendo gran
coñecedor de algún deles,
aínda que refuga da reprodu-
ción mimética dos esquemas
habituais. Até o 2 de xullo. 

MARIBEL GUTIÉRREZ
Amosa os seus óleos, xunto
cos de Paz Rodríguez, na
Área Panorámica, até o
luns 30 de maio. No mesmo
lugar podemos ollar até o
venres 27 a mostra Petro-
glifos, pegadas en pedra.

■ TEATRO

RICARDO III
O Centro Dramático Galego
representa a comedia negra
Ricardo III, de William Sha-
kespeare, na Área Panorámi-
ca este venres 27 ás 21,30 h.

VVigoigo
■ ACTOS

OS MOVEMENTOS
DE RESISTENCIA...
...fronte á globalización ca-
pitalista, libro de Carlos Tai-
bo, Edicións Xerais, que será
presentado polo autor, ao que
acompañará o editor Manuel
Bragado, este venres 27 ás
20 h. na libraría Librouro
(Eduardo Iglesias 12).

MILUCHO ROMERO
O insubmiso ao exército
participa este xoves 26 ás
20,30 h. nunha palestra so-
bre A luita anti-militarista
onte, hoje e amanhá, orga-
nizada pola A.C. A Revolta
no seu local social da rúa
Real 32, baixo.

CÓNTAME UN CONTO
Neste obradoiro para crian-
zas que se celebra na Bi-
blioteca Pública Central
vaise ler, este sábado 28 ás
11, Pulgarciño, de Han Ch-
ristian Andersen.

POLO MARES
DE GALICIA
A Casa Galega da Cultura
acolle, o luns 30 ás 20 h, a
conferencia O ecosistema
mariño como fonte de inves-
tigación biomédica, ao cargo
de José Mª Jimeno Doña-
que, doutor en Medicina po-
la Universidade de Zaragoza.

FABRICACIÓN
DE XABRÓN
O centro social autoxestio-
nado A Cova dos Ratos
(Romil 3, baixo) organiza,
o domingo 29 ás 20 h. un
Obradoiro de fabricación
de xabón reciclado, a partir
de aceite usado. Máis infor-
mación en www.sindomi-
nio.net/caleidoskopio.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación
desta librería temos este xo-
ves 26 ao físico Teo Boo
que vai impartir unha con-
ferencia, organizada pola
Asociación Astronómica
Rías Baixas, titulada Eins-
tein, el mito; o martes 31
celébrase un encontro coa
escritora Rosa Aneiros no
Clube de Lectura Alecrín,
quen falará do seu libro Veu
visitarme o mar. Estes ac-
tos darán comezo ás 20 h.

■ CINEMA

CARLOS VELO
Como actividade paralela á
mostra Diáspora que se cele-
bra no MARCO, o museo or-
ganiza, en colaboración co
CGAI, este ciclo monográfi-
co que comeza este xoves 26
ás 20 h, con entrada de balde,
no Salón de Actos, coa confe-
rencia O cinema galego na
diáspora, a cargo de Miguel
Anxo Fernández, e a pro-
xección das curtas La ciudad
y el campo (1934), Almadra-
bas (1935), Felipe II y el Es-
corial (1935), e Galicia
(1936); o venres 27 á mesma
hora poderemos ollar Ro-
mancero marroquí (1939); e
o sábado 28 tocaralle o turno
a Vieiros (1999), de Laura
Gardós. Máis información
en www.marcovigo.com.

■ EXPOSICIÓNS

ASEMBLEA
ANTI-IMPERIALISTA
Este colectivo vigués amo-
sa, até o luns 30 no local so-
cial da A.C. A Revolta, as
imaxes sobre as mobiliza-
cións contra a guerra que ti-
veron lugar no 2004 e di-
verso material gráfico reco-
llido no Iraque.

COLECTIVA
DE GRAVADOS
Podemos ollar esta mostra
até o 25 de xuño en The Tu-
be Gallery.

MESTURAS
O alumnado da Escola de
Artes e Oficios amosa a súa
obra na Fundación Penzol
até o 5 de xuño.

DAVID GONZÁLEZ
Na Casa da Xuventude po-
demos ollar, até o 3 de xuño,
os seus gravados e pinturas.

GALICIA ,
LATIDOS DE ARTE
Mostra colectiva de 32 pin-
tores que se pode visitar até
o 20 de xullo no centro de
arte Alpide.

MARÍA NIEVES SACO
A artista exhibe a súa obra,
xunto coa de María José
Sentí, até o 15 de xuño na
Casa das Mulleres.

VICENTE PREGO
Podemos gozar do seu tra-
ballo até o 10 de xuño na
galería Dua2.

DIÁLOGOS
Na galería Chroma perma-
necerá, até o 24 de xuño,
esta colectiva de Edmundo
Paz, Jesús Risueño e Fer-
nando Yáñez.

JOANA TICOULAT
Até o sábado 28, podemos
ollar a mostra das súas xoias
Constelacións e outras pezas,
na galería Espíritu Casual.

ARTE ESPAÑOLA
1975-1990
No C.C. Caixanova pode-
mos ollar, até o 19 de xuño,
a mostra De la Libertad al
Neoexpresionismo.

DIÁSPORA
O MARCO alberga a mostra
10 Artistas galegos no exilio
latinoamericano (1930-
1970), coa que se pretende
aportar novas claves de lec-
tura da historia da arte galega
do s.XX, amosando dados
que permitan reconstruír un-
ha historiografía alternativa
ao discurso oficial académi-
co. Até o 11 de setembro po-
deremos contemplar 72
obras, entre pinturas, debu-
xos, fotografías e esculturas,
ademais de proxeccións e bi-
bliografía diversa de 10 artis-
tas claves como Ángel Bote-
llo, Castelao, Manuel Col-
meiro, Eugenio Granell,
Maruxa Mallo, Luís Seoa-
ne, Arturo Souto, Xosé
Suárez e Carlos Velo.

CUSPINDO
A BARLOVENTO
A coñecida serie de foto-
grafías de Manuel Sendón,
sobre o desastre do Presti-
ge, recala no Museo do
Mar, despois de pasear por
Portugal, Holanda e Ingla-
terra, até o 12 de xuño.

GUILLERMO CANELLA
Até o domingo 29 de 17,30
a 21,30 h. no CCDR Helios
de Bembrive amósase a súa
pintura figurativa de ima-
xes e paisaxes urbanas.

CHECHÉ ESANTALLA
Podemos ollar a obra da
pintora na Casa do Libro,
até o 15 de xuño.

I PREMIO CASTELAO DE BD
Promovido pola Deputación da Coru-
ña, a este certame de banda deseñada,
poden presentarse todas as persoas,
maiores de idade e de calquera na-
cionalidade, que presenten narracións
inéditas e non premiadas con anteriori-
dade, escritas en galego, cun máximo
de dous autores por obra (un guionista
e un debuxante). A temática será libre,
podendo tratarse dunha historia única
ou dun conxunto de historias. Os tra-
ballos presentaranse por duplicado e
en exemplares separados, numerados,
grampados ou encadernados co guión
e o debuxo finalizado, cun formato de
mancha de 26 x 19 cm, ou proporcio-
nal, nun DIN-A4 como mínimo e DIN-
A3 como máximo, e cunha extensión
mínima de 48 páxinas e máxima de 64.
No caso de que, a maiores, os traballos
se presenten en soporte dixital, debe-
rán figurar a tamaño final (26 x 29 cm)

e a 300 ppp de resolución para color,
400 ppp para grises, ou 600 ppp para
branco e negro, en soporte CD e for-
mato Tiff. Para a súa valoración envia-
ranse copias encadernadas en DIN-A4
con calidade láser. As obras presenta-
ranse baixo un título e un lema, ache-
gados de plica, na que conste o título e
o lema, no seu exterior, e contendo, no
interior, o nome e apelidos do autor ou
autores, enderezo, nacionalidade e nú-
mero de teléfono, antes do 31 de maio
na Deputación da CORUÑA (Avda Alfé-
rez Provisional s/n, 15006). No caso de
autoría conxunta, deberá incluírse un
documento aclarando a participación
de cada quen e a porcentaxe do premio
pactada entre os autores, asinado por
eles. Os orixinais seranlle requiridos.
A obra gañadora obterá un premio de
6.050 euros e a edición, para o que se
lle requirirán os orixinais, que ademais
figurarán nunha exposición itinerante.

ESTRUTURAS SEN PODER
Xornadas organizadas pola Universi-
dade Internacional Menéndez Pelayo
sobre a interpretación do entorno mu-
seístico, que se van celebrar do 5 ao 7
de xullo na sede da Fundación Luís Se-
oane da Coruña, e nas que van partici-
par reputados especialistas interna-
cionais da talla de Beatriz Colomina,
Peter Osborne, Mark Wigley, Chus
Martínez, Manuel Olveira, Peio
Aguirre, Key Portilla-Kawamura,
Pedro Llano, Santiago Cirugeda,
Pablo Lafuente ou Pablo Fanego. Os
interesados en asistir poden inscribir-
se, até o 4 de xullo, na Secretaría de
Alumnado da UIMP, na rúa San Fran-
cisco s/n, 15001 da CORUÑA. Ademais,
a organización dispón dunhas bolsas
que se poden solicitar até o 5 de xuño.
Máis información no telf. 981 140 830,
no fax 981 140 825 ou no correo elec-
trónico galiciasa@uimp.es.

I FORO APÍCOLA GALEGO
A Asociación Galega de Apicultura
(AGA) celebra o seu 25 aniversario
coa organización desde encontro os
vindeiros 4 e 5 de xuño no Multiúsos
de ARZÚA, co obxectivo de reflexio-
nar e debater sobre todos os aspectos
do proceso da obtención do mel, e
traballar a prol dunha nova apicultu-
ra, onde resulta imprescindíbel con-
tar cunha alta formación. Parella-
mente ao foro, os asistentes terán de-
mostracións prácticas de transhu-
mancia de colmeas, exposicións de
fotografía apícola e do 25 aniversario
da AGA, feira de material apícola
con participantes de España e Portu-
gal, obradoiros, reciclado de cera,
xantar e festa. Para recibir a docu-
mentación do foro e participar no
xantar de irmandade do domingo 5 é
preciso inscribirse chamando ao telf.
981 589 534.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTORURAL

Convócanse subvencións á entida-
des representativas do sector agrario
para a realización de actividades de
representación e de formación dos
seus asociados e dos agricultores ga-
legos en xeral. Poderanse beneficiar
das axudas as organizacións profe-
sionais agrarias e as organizacións
representativas das cooperativas
agrarias, que estean legalmente
constituídas e que o seu obxecto so-
cial recolla a representación profe-
sional dos seus asociados. Poderanse
subvencionar as solicitudes de axuda
para actividades que se realicen du-

rante o ano en curso. Consideraranse
subvencionábeis os gastos derivados
das seguintes actividades: represen-
tación dos intereses dos asociados e
dos agricultores galegos en xeral;
participación nas comisións, mesas
de traballo e outros órganos colexia-
dos que, para a defensa dos dereitos
dos seus representados, constituíse a
Administración; formación dos aso-
ciados e demais membros familiares,
así como dos xerentes e persoal téc-
nico das entidades asociativas agra-
rias; e impulso do asociacionismo
agrario. As solicitudes deberán
presentarse antes do luns 20 de xuño.
A información completa sobre estas
axudas recóllese no DOG de 11 de
maio de 2005.♦

D.O.G.D.O.G.

Radicais
Libres é

unha mostra
sobre arte

gai e lésbica
que se

encontra do
Auditorio de

Galicia de
SANTIAGO.

Arnaldo
Antunes
está este
domingo 29
no Auditorio
de Galicia
de
SANTIAGO



CARLOS RIAL
Ten unha mostra dos seus
traballos na galería Vgo,
onde permanecerá até o 30
de xuño.

VER ETOCAR
A sala I do C.S. Caixanova
acolle esta mostra itineran-
te do Museo Tiflológico or-
ganizada pola ONCE.

TRADICIÓN Y FE
O museo Quiñones de León
exhibe importantes pezas
de arte sacro até o domingo
5 de xuño.

O MANANCIAL DA VIDA
Obras de Laxeiro até o 12
de xuño na Fundación Cai-
xa Galicia.

A GUERRA
DA INDEPENDENCIA
O Pazo de Castrelos acolle
esta mostra de miniaturas e
bandeiras até o 5 de xuño.

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
Até o 19 de xuño podere-
mos contemplar as crea-
cións deste artista no Espa-
zo Anexo do MARCO. Es-
culturas de turba, fotos de
obras, espazos abando-
nados... nos que aparece a
súa figura ou de si mesmo
co corpo deformado.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Tele-
fónica exhíbense até o 5 de
xuño na planta baixa do
MARCO.

■ MÚSICA

TOMASITO
Este venres 27 na discoteca
A! (Beiramar 113) vai actuar
o bailaor e cantaor gaditano,
fusionando diversos estilos
como flamenco, blues, funk,
ou hip-hop. O vindeiro venres
3, Antonio Vega presentará o
seu último e persoal traballo,
3000 Noches con Marga. As
entradas para este concerto
poden adquirirse anticipada-
mente por 18 euros en Elepé,
Diskópolis, Columna e Gong,
ou por 20 na billeteira.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O mércores 1 ás 20,30 h. no
C.C. Caixanova, baixo a di-
rección de Antoni Ros
Marbá, interpretará a VIII
Sinfonía de A. Bruckner.

■ TEATRO

VENTO MAREIRO
Podemos ollar este espectá-
culo músico-vocal sobre o
mar de Manuel Rivas, Avi-
lés de Taramancos, Xurxo
Souto e Avelino González
este sábado 28 ás 22,30 h.
no C.C. Caixanova.

PEQUEÑOS CRÍMENES
CONYUGALES
Amparo Larrañaga e Jor-
ge Sanz protagonizan este
xoves 26 ás 20,30 e venres
27 ás 22,30 h. no C.C. Cai-
xanova esta peza dirixida
por Tamzin Townsend.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADO CAIXANOVA
Até o 5 de xullo, a galería
Rivas Briones acolle os pre-
mios e mencións desta reco-
ñecida Bienal Internacional.

BESTIARIO DE MOSUL
Obras de Xurxo Alonso
que se exhiben no Audito-
rio Municipal.

PorPortoto
■ DANZA

CONTEMPORÁNEA
DE ÁFRICA
A danza contemporánea
africana vén, por segunda
vez, ao palco maior do Ri-
voli Teatro Municipal este
sábado 28, desta volta cun-
ha coreografía de Boyzie
Cekwana (África do Sul),
contando coa participación
de dous dos máis coñeci-
dos músicos do país (Ber-
nard Mndawene e Mada-
la Kunene), que tocan e
cantan ao vivo, sendo os
bailaríns Desire davids e
Boyzie Cekwana,  mistu-
rando no espectáculo tradi-
ción e modernidade.

■ TEATRO

XXVIII F ITEI
A expresión ibérica espállase
por varios escenarios con gru-
pos de Portugal, España, Gali-
za, Catalunya, País Basco, Bra-
sil, Angola e Moçambique.E
sae á rúa levando unha man-
chea de imaxes, libros e exposi-
cións, destacando deste progra-
ma a estrea da película sobre
Glicínia Quartin,de Jorge Sil-
va Melo, e a homenaxe a Sofia
de Mello Breyner.O martes 31
(até o 11 de xuño, ás 21,30, do-
mingos ás 16) no Teatro Na-
cional S. João abre a edición
Berenice,do T.N. Dª Maria II; o
mércores 1 no teatro Carlos Al-
berto (até o 12 de xuño, ás
21,30, domingos ás 16) estréase
Ruínas, cooprodución de Tea-
tro Bruto e Teatro N.S. João.♦

FRAGA, QUINTANA E TOURIÑO
www.fragapresidente.com
www.quin2005.com
www.presidentetourino.com

As páxinas electrónicas dos tres candidatos
a presidir o país. A de Fraga, coa súa polé-
mica foto e a estética da campaña; a de
Quintana, estilo diario na que conta o que lle
acontece cada día e a de Touriño, como a de
Fraga na liña oficial da súa campaña electo-
ral. Dos tres, a única páxina persoal é a do lí-
der do BNG Anxo Quintana, as outras dúas
son mantidas polos seus respectivos parti-
dos. Chama a atención que a páxina de Fra-
ga ten como URL Fraga presidente, en lugar
de presidente Fraga, como fai Touriño.♦

AA RedeRede
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■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experto/a en Sexoloxía
e Educación Sexual, en toda Galiza.
Máis información nos teléfonos 654
489 082 / 629 867 824.

■ Urxe vender, por problemas, pre-
cioso e orixinal apartamento en Mon-
dariz Balneario, 60 m2, 2 dormitorios,
baño, salón-cociña, calefacción,
chans e teitos forrados de madeira,
abufardado, duplas e grandes xane-
las, vistas ao ceo desde toda a casa e
desde as camas, decorado estilo
montaña, rústico e a estrear, con ga-
raxe e trasteiro. Merece ser visto. Pre-
zo 22.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 026.

■ Alúgase piso amoblado con cale-
fefacción na zona da Rúa de San Pe-
dro en Santiago. Perguntar por Vitoria
nos telf. 981 589 539 ou 646 693 025.

■ Estancias lingüísticas para crianzas
desde os 13 anos, adolescentes e adul-
tos en Inglaterra e Gales. Máis informa-
ción en pazsilva2000@yahoo.es ou cha-
mando ao 986 415 666/ 986 639 172.

■ Búscase propietario agarimoso pa-
ra cadeliños de raza pequena. Intere-
sados contactar no 986 415 666/ 986
639 172 ou en pazsilva2000@yahoo.es.

■ Busco casa con finca perto de
Pontevedra para todo o ano en alu-
guer cidade. Prezo razoábel. Telf. 986
767 187.

■ Quixera manter correspondencia
con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Ro-
bledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Ta-
bladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.

■ Véndese dúplex de 90 m. en Ber-
tamiráns (perto de Santiago) con 3
cuartos, cociña amoblada, sala, 2 ba-
ños, xardín e piscina. Exterior. Menos

de 80.000 euros. Telf. 605 548 848.

■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofré-
cese para traballar como conserxe
de comunidade, na construción como
peón, ou para traballar como peón en
serraría. Preguntar por Alberto no
616 870 908.

■ Técnico con experiencia en pro-
dución gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecua-
rias en toda Galiza. Teléfono de con-
tacto 686 513 125.

■ A actualidade do deporte da bi-
llarda na Galiza e no mundo está
no Varal Dixital: www.ovaral.blogs-
pot.com. Achégate á LNB e coñece
os outros galácticos e galácticas,
ponte en contacto con nós se que-
res que organicemos un torneo on-
de ti vives: ovaral@hotmail.com.

■ Vendo piso en Vigo, na urbaniza-
ción As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.
Interesados chamar ao 639 134 041.

■ Xa tes un novo medio de comuni-
cación ao teu alcance na rede gale-
ga: www.xente.mundo-r.com/arrouta-
da. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arrouta-
dainforma@mundo-r.com.

■ Alúgase apartamento en Viveiro
(en xullo e agosto) con dous cuartos,
baño, salón, cociña, ampla terraza, lu-
minoso. A 50 m. da praia, do paseo
marítimo e do parque. Telf. 982 562
498 polas noites.

■ Solicítase perruqueira na Coruña
para atender perruquería. Chamar ao
981 122 112.

■ Véndese piso de 120 m2 en Vivei-
ro. Tres cuartos, dous baños, salón,
cociña, terraza, luminoso. A 50 m. da
praia, do paseo marítimo e do parque.
Telf. 982 562 498 polas noites.

■ En Lira-Carnota alúgase apartamen-
to ao carón da praia, con terraza e vis-
tas ao mar, completamente equipado pa-
ra 4 persoas. 1ª quincena de xullo 420
euros e a 2ª, 500. Dispoñíbel todo o ve-
rán. Interesados chamar ao 981 761 114
ou ao 666 843 997.

■ Véndense traballos de artesanía
en pedra do país: fontes, pías, piná-
culos, cruceiros, etc... Chamar ao telf.
686 482 967.

■ Clases de Ikebana (arte floral xapo-
nés) en Santiago ou na Coruña, para
descubrir unha forma distinta de valorar
as flores e a natureza. Telf. 654 834 280.

■ Mozo de 34 anos ofrécese para
traballar en Vigo como conserxe,
peón para a construción ou para
empresas de limpeza. Preguntar por
Alberto no telf.  616 870 908.

■ Alugo piso na Coruña de 100 m2,
todos os cuartos con vistas ao mar,
totalmente equipado e reformado, por
500 euros ao mes. Perguntar por Xu-
lia no 660 278 534 ou, ás noites, no
981 606 273.

■ Ofrécese, gratuitamente, Instalación
ou Montaxe para sá de arte, colexio, mu-
seo, etc. Elementos estruturados en án-
gulo recto. Materia-soporte de madeira
tratada con xeso. Aplicación de cores po-
lo procedimento de action painting. Téc-
nica mixta con aglutinación de pó de
mármore. A instalación conforma un re-
cinto con pequeno corredor de aceso.
Para os nenos: as táboas permiten ver,
desde dentro, o que hai fóra. Telf. 986
482 540 (Xesús).

■ Música clásica para vodas. Chamar
ao 650 829 491 ou ao 981 507 925.

■ Alúgase casa para fins de semana
ou vacacións en Nogueira de Ra-
muín, na Ribeira Sacra. Totalmente
equipada e con garaxe. Telf. 986 376
022 ou 661 642 070.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Os indianos e potentados que fixeron estas dúas mansións tiñan ante si unha paisaxe de veigas e
xardíns. Agora, neste lugar de Cambre, non sabemos sequera se nestas dúas casas é posibel vivir.

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

O MARCO
de VIGO

alberga a
mostra

Diáspora,
sobre a arte
galega no s.
XX através

de dez
artistasgale

gos no
exilio.  Na

imaxe,
Sachando,
de Arturo

Souto, 
óleo sobre

lenzo.

No PORTO
temos un
espectáculo
de danza
africana
contemporá-
nea este
sábado 18.
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Do 26 de maio ao
1 de xuño de 2005.
Ano XXVIII. IV Xeira.


