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Falan os líderes sociais

Que queremos do novo goberno

Trece representantes da política e de distintos sectores
sociais contan o que lle piden ao goberno que na
actualidade están a negociar PSOE e BNG.
OTTO / AGN

Imaxe das delegacións de PSOE e BNG que negocian en Santiago.

MELODÍA DE DÍAS USADOS
Anxos Sumai

A MÚSICA DA VIDA.
Música e vida van da man no novo libro
de Anxos Sumai. Narrar a propia vida
con personaxes e feitos que nacen do
mundo cotiá para logo medraren co
alimento da imaxinación, velaí o acerto de
Anxos Sumai. Un libro no que a música
da vida convértese nun son que dá
acougo e promete felicidade.

TANTO MANUEL FRAGA COMO EMILIO PÉREZ TOURIÑO INSISTIRON,
durante a campaña electoral, na necesidade de consensuar un novo estatuto galego. Por iso chama a atención agora a enxurrada
de declaracións contra a prioridade desa reforma en boca primeiro de Francisco Vázquez, logo do alcalde de Lugo, López Orozco, e tamén do propio Touriño. Xa se esqueceron os socialistas
dunha das súas promesas electorais antes mesmo de formar goberno? Chama a atención tamén o argumento usado para declarar o novo estatuto non prioritario. Segundo os socialistas, aos cidadáns galegos non lles preocupa. Cabe preguntarse se Vázquez,
Orozco e Touriño se atreverían a recoñecer que o debate sobre a
españolidade de Gibraltar non lle interesa aos cidadáns? Ou se é
un argumento en contra da Unión Europea o feito de que pouco
máis do 30% dos votantes do continente participen nas eleccións
ao parlamento de Estrasburgo? Hai que lembrar que os edificios
institucionais rara vez conseguen acaparar a atención de grandes
masas, máis preocupadas pola súa subsistencia diaria. É tarefa
dos políticos explicar os vínculos entre a estrutura xurídica e o
benestar común. A defensa dun novo estatuto para Galiza basease no interese de mellorar a vida dos galegos, non no prurito ideoloxista de alguén. É algo que debería saber xa o PSdG-PSOE.♦
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Representantes sociais analizan
o futuro Goberno
RUBÉN VALVERDE

Calquera tempo pasado parece mellorábel. É o resumo das expectativas que teñen diversos representantes sociais e líderes de opinión sobre o futuro Goberno galego. “Hai que facer un país novo e
distinto. O modelo do Partido Popular estaba esgotado. Era repetitivo e só buscaba a súa perpetuación no poder. O primeiro que teñen que buscar o PSOE e o BNG é unha rexeneración democrática”, explica o portavoz do Goberno tripartito e Conselleiro de Presidencia (1987-1989), Paulo González Mariñas. A aposta por unha nova forma de facer política, que sexa máis participativa, xunto cun modelo económico máis social e un ámbito de actuación galego son as principais demandas da sociedade.
“Os resultados electorais supoñen o fin dunha época e abren
un tempo de rexeneración democrática que tería que consistir nunha erradicación das políticas de base clientelar, que
afectou a todos os sectores da
sociedade”, afirma o ex-xerente
do hospital Meixoeiro de Vigo,
Caetano Rodríguez. “O novo
Goberno debería poñer o acento
nun cambio social galego que
posibilitase a participación dos
cidadáns na vida pública e ademais se fixese un esforzo de
afirmación da nosa identidade
como galegos”, explica o membro do movemento cristiá Somos Igrexa, ex-alcalde de Narón e deputado do PSG-EG durante a segunda lexislatura
(1985-1989), Antón Martínez
Aneiros. Tanto o PSOE como o
BNG manifestaron a súa vontade de cederlle máis protagonismo á sociedade, mesmo incluíndo representantes de
ONG’s e diversos colectivos
nas súas listas. Tamén aseguraron querer acabar “co oscurantismo da era Fraga”.
“A valoración do que veña só
pode ser positiva. As mudanzas
que ten que facer o novo gabinete teñen que comezar por unha
democratización da vida pública,
unha transparencia na xestión e a
defensa dos intereses de Galicia”, opina o profesor de filoloxía galega na Universidade da
Coruña, Xosé Ramón Freixeiro
Mato. Incluso o que foi Conse-

lleiro de Agricultura, Gandería e
Montes e presidente adxunto do
PP de Galicia, Tomás Pérez Vidal, considera que “despois de
16 anos de Goberno por parte do
mesmo partido é positivo que
entre xente nova a gobernar porque ademais dun cambio de imaxe vai posibilitar unha nova forma de facer política. Este cambio é importante que se faga non
só a nivel dos primeiros postos,
senón que tamén se vai notar en
gran medida a mudanza nos postos intermedios da administración. As ideas novas sempre son
boas, malia carecer de experiencia de Goberno”.
O novo Goberno transmite
unha imaxe de alternativa e non
só de alternancia, termo este último que repetiu o líder do PSdeG-PSOE durante os últimos
días da campaña. Existe unha
demanda social que pide que os
políticos estean máis próximos
aos cidadáns. “É unha novidade
histórica que en Galicia haxa unha maioría absoluta que pide innovación, outra forma de facer
política. Os retos son moitos, pero o máis salientábel é que os cidadáns piden outro modelo distinto”, explica o sociólogo Fermín Bouza. “O primeiro que se
espera deste Goberno é unha rexeneración democrática que lle
dea máis importancia ás organizacións sociais. Debe garantirse
as súa presenza non só na vida
política, senón tamén en moitas
empresas que até agora tiñan
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Suspenso do neoliberalismo: un modelo
social, por favor
Sen dúbida algunha, a aposta
por un modelo social é a petición máis repetida por parte dos
distintos sectores. Cunha porcentaxe do 52%, os galegos
consideran que o desemprego é
o noso principal problema. A
este hai que engadirlle un déficit en servizos públicos e un
gran descontento polo funcionamento da sanidade que ten un
financiamento insuficiente cun
alto orzamento destinado a gasto farmacéutico (pagamento
dos medicamentos). O PP apostou por un modelo baseado nas
infraestruturas e obviou a política industrial e de defensa dos
sectores produtivos, tal e como
recorda o profesor Xavier Vence n’O fracaso neoliberal na
Galiza (Ed. A Nosa Terra).
As taxas de paro sitúanse no
12,5%, unha porcentaxe case
dous puntos superior á da media
estatal. Un dato que supón unha
novidade xa que historicamente
Galicia sempre rexistrou taxas
de paro inferiores ás do conxunto do Estado, especialmente pola
gran cantidade de xente empregada no sector primario e no industrial, tal e como lembra un recente informe económico elaborado polo sindicato CC OO.
Durante a campaña electoral a loita polo emprego foi un
dos cabalos de batalla, especialmente no que atinxe ao paro na mocidade. Cómpre lembrar que nos últimos quince
anos máis de 200.000 persoas
marcharon de Galicia en busca
de traballo. Fronte ao plano Labora do PP, que prometía crear
120.000 novos postos nos vindeiros catro anos, o PSOE aspira a acadar 140.000 e o BNG
rebaixaba a cifra a 50.000 empregos.
Pero as forzas progresistas
non só falaron de cantidade, senón de máis calidade. Emilio
Pérez Touriño anunciou a súa
aposta por “un gran pacto galego entre os sindicatos e empresarios” para acadar máis emprego de calidade. O BNG tamén
anunciou que vai loitar para
combater a temporalidade. Todo iso preténdeno facer aumentando a produtividade das empresas mediante un maior investimento en I+D+I. Agora
mesmo destínase o 0,86% do
PIB. Ese gasto en España representa o 1,1%, mentres que a
media da UE é do 1,9%. Emilio
Pérez Touriño prometeu au-

mentalo até chegar ao 1,5%.
“O gasto social vai ser fundamental nos vindeiros anos.
Cómpre frear o deterioro dos
servizos públicos e combater as

altas taxas de precariedade e de
desemprego. Cada vez son menos os que cobran un salario
digno. Ante iso propoñemos a
creación dun salario social. En-

tendemos que todas as persoas
de máis de 21 anos que non teñan ingresos económicos teñen
que percibir un soldo a cambio
de estar dispostos a recibir auténtica formación para buscar
activamente traballo ou de realizar emprego comunitario. Este tipo de percepción existe en
toda a UE menos no Estado español. Posibilitaría que non
existise xente disposta a traballar por 300 euros e que polo
tanto non se desestruturase o
mercado laboral”, explica Manuel Mera.
“Nestes catro anos será fundamental desenvolver unha política social activa para volver
a un modelo de benestar. Hai
que mellorar na cantidade e na
calidade do emprego e desenvolver políticas sociais de carácter transversal, como o desenvolvemento dos servizos
sociais”, apunta Caetano Rodríguez. “O Goberno vai producir cambios sobre todo no
aspecto social. Até agora traballouse nas infraestruturas e na
vivenda, pero deixouse de lado
o sistema de benestar”, opina a
responsábel da Federación de
Asociación de Veciños, Eduardo Chao, Helena González.
“O modelo económico do
novo Goberno estará orientado
máis socialmente. O PP apostou
polas infraestruturas máis que
polo gasto social. Existiu unha
especie de obsesión. Tamén é
certo que existía un déficit e
atraso en equipamentos moi
grande. Se agora conseguimos
o AVE estaremos á altura de
Europa, pero agora fai falta corrixir as eivas en materia de benestar social”, explica o ex-

Carme Avendaño.

Manuel Mera.

Tomás Pérez Vidal.

Paulo González Mariñas.

conselleiro de Agricultura, Tomás Pérez Vidal.
“O PP puxo o acento no cemento e esqueceu os servizos
sociais. Están desaparecendo
os sectores produtivos, aumentou o desemprego e non se fixo
unha política activa de solidariedade e redistribución interna, co cal o rural está sufrindo
un abandono progresivo”, asegura Paulo González Mariñas.
“As políticas sociais son imprescindíbeis porque un dos
problemas máis graves que ten
Galicia é o do despoboamento
e do envellecemento. Se non se
realiza unha política demográfica activa é moi difícil acadar
un dinamismo económico importante”, sinala Fermín Bouza.
Consellaría de Emprego
A creación dunha Consellaría
de Emprego é unha das demandas que se fan dende diversos
sectores sociais. “Apostamos
por un modelo de relacións sociais propio, competencias en
materia laboral, unha inspección de traballo galega e poder
xestionar os programas de formación continua dos traballadores”, explica Manuel Mera.
Segundo o economista Manuel Lago, “é necesaria unha
Consellaría de Emprego que
concentre todas as competencias en materia laboral. Para
crear postos de traballo fai falta
unha política industrial que vertebre o país. Non abonda cun
sistema de subvencións directa
ás empresas por crear postos
porque este modelo está desestruturando Galicia, provocando
emigración e abandono das áreas rurais”.
“Até agora o PP usou o plano Labora con intereses clientelares. O obxectivo fundamental do actual Goberno debe
ser desenvolver un programa
de emprego para a xente nova
sobre todo co fin de evitar a
emigración”, considera Xosé
Ramón Freixeiro Mato. “Tamén é necesario prestarlle
apoio ás persoas que pasan de
certa idade e que teñen problemas para reintroducirse no
mercado laboral. Esas persoas,
sobre todo se están a cargo
dunha familia, deberían percibir axudas activas e reais na
procura dun traballo”, explica
Carme Avendaño.♦

A vivenda e o Plano de Drogas de Galicia, dúas excepcións
O PP centrou o seu modelo económico no potenciamento das infraestruturas. En palabras de Xavier Vence, “é o único investimento que permite o modelo neoliberal para facilitar a libre circulación das forzas do mercado,
favorecer as localizacións e tamén, na miña opinión, potenciar

un sector cun marcado carácter
clientelar, como é o da construción”. Segundo a presidenta da
Federación veciñal de Vigo, Helena González, “hai que recoñecer que o PP fixo algún esforzo
en infraestruturas, aínda que tamén queda moito por facer, como conseguir o AVE. De todos

os xeitos políticas como a de vivenda foron positivas. As subvencións da Xunta axudaron a
moita xente a poder acceder a pisos dado o aumento no custe nos
últimos anos”.
O programa sobre drogodependencias tamén se salva da
queima, segundo os expertos.

“O PP non destinou recursos a
mulleres con cargas familiares
para que se puideran incorporar
activamente ao traballo. Tampouco prestou a axuda suficiente para formación continua
de persoas fóra do mercado laboral, nin a centros de anciáns
nin discapacitados. Só pode-

mos valorar como positivo o
Plano de Drogas de Galicia,
que malia algunhas eivas, estivo bastante ben na súa concepción, na súa dotación e en que
contou con diversos sectores
sociais, ONG’s e profesionais
para elaboralo”, asegura Carme
Avendaño.♦
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Un novo plano de desenvolvemento
agroalimentario: anos de vacas gordas
En gran medida o aumento do
desemprego debeuse nos último
anos á perda de traballadores no
sector primario, especialmente
no campo. O sector agrario descendeu en dous puntos na súa
achega ao Valor Engadido Bruto (VEB) galego entre 1995 e o
2002, supoñendo un 6,9% do
total. A importancia do sector
segue sendo fundamental para a
nosa economía malia o peche
de gran número de explotacións
nas últimas décadas. Así, a industria agroalimentaria representa o 19% do sector industrial
galego, tan só por detrás da de
fabricación de transporte
(25%). Os líderes sociais piden
que se fagan políticas activas
para potenciar un sector que pode asegurar a permanencia no
rural de persoas novas, evitando a emigración e a desertización do interior.
“Agardamos diálogo do novo Goberno xa que o anterior
negábase a falar cos sindicatos
do agro. Pedimos a creación
dun novo Consello Agrario Galego para normalizar as relacións. En canto ás medidas a tomar para frear a desaparición
das explotacións, pedimos que
se regulen os prezos para que
poidan cubrir os custes de produción e establecer axudas para
que se poida paliar o alto endebedamento que teñen moitas pequenas explotacións”, asegura a
secretaria xeral do Sindicato
Labrego Galego, Lidia Senra.
“O novo Goberno ten que
poñer en práctica unha administración sobria e eficaz, baseada
na dirección pública do país. Iso
axudaría a que se puidese vertebrar o país dunha forma máis
efectiva. Un bo exemplo é que
non é normal que carezamos
dunha política forestal despois
de 25 anos de autonomía e que se
siga abandonando o rural”, explica Paulo González Mariñas.
“A Consellaría de Agricultura está dominada totalmente po-

la Política Agraria Común. Nós
destinamos unha parte dos fondos que chegaron a innovar e a
beneficiar o sector agrario e forestal. Unha redución da percep-

ción neses fondos sería nefasto
para o sector rural. Non obstante
non se pode facer demagoxia dicindo que imos quedar sen axudas europeas da noite para a ma-

ñá, porque Francia non está entre as rexións obxectivo 1 e percibía máis fondos da PAC ca
nós”, explica o ex-conselleiro
Tomás Pérez Vidal.♦

PACO VILABARROS

Máis investimento en médicos e
menos en medicamentos
As listas de espera e a atención sanitaria son dous dos
aspectos que máis lle preocupan aos galegos nas enquisas.
O PP puxo en vigor un imposto especial sobre os hidrocarburos para acadar un maior financiamento sanitario. Non
obstante aínda segue a ser insuficiente segundo os profesionais. “O sistema sanitario
entrou nun período de deterioro e deslexitimación social.
A sanidade pública ten mala

imaxe por primeira vez na
historia e iso é polo escaso financiamento e o mal reparto
do mesmo. Hai excesivo gasto en medicamentos e pouco
en persoal e equipamentos”,
explica Caetano Rodríguez.
“Até 1992 a sanidade tiña
un déficit do 20%. É certo
que a transferencia a Galicia
axudou a normalizar a situación e que agora se presta un
mellor servizo que cando dependía do Insalud (institución

dependente do Estado central). Pero nos últimos anos
deteriorouse o sistema. Hai
maiores listas de espera e un
gasto máis orientado ao beneficio político e electoral. Isto
afecta á confianza que se ten
nos profesionais. Hai que
constituír un foro que fomente de novo unha sanidade pública de calidade que lle preste un bo servizo aos cidadáns”, conclúe Caetano Rodríguez.♦

O PP
manterase
unido...
por
votación
De maneira distinta pensa Vitorino Núñez, malia que recoñece que “calquera situación
nova, como a perda do poder,
xera tensións. Pero non vexo
perigo de ruptura. Evidentemente todo o mundo tratará
de posicionarse pero non haberá máis liortas que noutros
partidos. Xa hai moito tempo
se vén falando da sucesión e
até agora non pasou nada.
Considero positivo que haxa
dous candidatos, aínda que
pode haber máis. Pero en democracia non se pode considerar que iso sexa malo. O que
hai que facer é sometelo a votación e nada máis. Pero non
vai pasar nada grave”, asegura Vitorino Núñez.
“Non creo que vaia a haber
ruptura. A sucesión de Fraga
xa non é importante porque
non é presidente de Goberno.
Agora é simplemente un problema interno que o PP ten que
decidir sen ningún tipo de tensión. Fraga xa cumpriu o seu
traballo e non debe ser traumático o seu relevo porque en
democracia a sucesión decídese por voto. A sucesión terá que
saír dunha elección interna e
democrática. Haberá que buscar as persoas máis idóneas e
iso só se fai cos votos”, conclúe
Tomás Pérez Vidal.♦
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Política con acento galego e modificación do Estatuto
Un dos aspectos que vai ser
básico nesta lexislatura é o da
potenciación da identidade, segundo os expertos. O Plano de
Normalización Lingüística aprobado polo Parlamento Galego
recentemente non se comezou a
aplicar. Este, xunto coa posíbel
reforma do Estatuto, son dúas
demandas xeneralizadas.
“Nestes catro anos van ser
máis importantes os aspectos
simbólicos que os económicos.
As políticas culturais e lingüísticas teñen que ser un dos eixos
centrais do novo Goberno. O
galego perde cada ano máis falantes. O BNG e o PSdeG deben afrontar este aspecto con
decisión pero con tento xa que
non hai que esquecer que o partido da oposición ten unha representación moi numerosa.
Por este motivo teñen que intentar chegar a un consenso co
PP. Non hai que esquecer que
algunhas das forzas antigalegas
teñen apoio de sectores sociais
e, sobre todo, económicos importantes. Ademais, en Madrid
vaise examinar con lupa todo o
que se faga en Galicia xa que
alí considerarase que a defensa
do galego implica que se vai
intentar expulsar os que falan
en castelán. Esta percepción
non só a ten o PP, senón que
abrangue dende a extrema esquerda até a extrema dereita.
Polo tanto, o futuro Goberno
galego vai ter un vixíante en
Madrid e por iso debe preparar
unha estratexia de consenso para traballar sobre un escenario

difícil”, argumenta Fermín
Bouza.
Segundo Xosé Freixeiro Mato, “cómpre que o novo Goberno
faga unha defensa dos intereses
galegos e por ese motivo considero que debería poñer énfase
na defensa da nosa identidade
como pobo. Teñen que tomarse
en serio o problema da lingua e
da cultura. Simplemente hai que
poñer en marcha o plano de normalización lingüística aprobado
no Parlamento. Estou convencido de que o BNG se sinte identificado coa defensa dos nosos intereses. A gran incógnita é ver
que fai o PSOE. No aspecto social non teño dúbida de que intentarán cambiar o que había,
pero no aspecto identitario precisan solventar o problema interno que teñen. Agardo que
triúnfe a liña galeguista e que
sexa semellante á do PSC en Catalunya que foi quen de impulsar
un novo Estatuto”.
“A cuestión nacional vai ser
importantísima. A defensa da
nosa cultura e da nosa identidade teñen que ser firmes. Até agora non se fixo énfase na investigación deste aspecto con fins de
divulgación social, tan só académico. A efectividade e concienciación só poden chegar cun traballo a todos os niveis”, opina
Manuel Mera.
“Non imos quedar atrás”

Vitorino Núñez.

No tocante á posíbel reforma do
Estatuto, todos os sectores, incluídos os afíns ao PP apostan

por unha reforma. “O feito nacional vai ser esencial e pode ser
un punto de fricción entre o

BNG e o PSOE. O PP defendía
o galeguismo, unha vía intermedia. Eu estou de acordo co pen-

samento de Alfredo Brañas ou
de Vicente Risco. O PSOE é un
partido xacobino, tremendamente centralista e que pode someterse en exceso á postura de Madrid. Durante os oito anos do
Goberno do PP en Madrid o Goberno galego seguiu funcionando con independencia do executivo central. Na cuestión estatutaria penso que o PP non terá
problema en aceptar unha reforma sempre e cando estea dentro
da Constitución”, asegura o que
foi presidente do Parlamento
Galego, Victorino Núñez.
“A reforma do Estatuto ten
que ser un dos temas a tratar na
presente lexislatura, sen esquecer outros temas menores, porque a democracia hai que alimentala todos os días. A reforma
só chegará da man dun consenso
e todas as forzas teñen que ceder
algo, como tamén o terán que facer o BNG e PSOE para Gobernar”, asegura Paulo González
Mariñas.
“No resto do Estado abriuse
o debate sobre a modificación
estatutaria e Galicia non vai
quedar atrás. O PP participará
nunha reforma pero penso que
non será tan importante a denominación que se faga de Galicia
como os contidos. Hai que centrarse en temas importantes como o financiamento. Debería facerse a nivel estatal un novo
pacto de financiamento que conxugase os intereses de todos e
que posibilitase a suficiencia orzamentaria”, defende Tomás Pérez Vidal.♦

O papel da oposición: romperá o PP?
Segundo diversos expertos, durante esta lexislatura pode ser tan
importante o papel que xogue o
PP como o do propio Goberno.
Tras a perda do Goberno despois
de 16 anos ábrese novamente o
debate da sucesión de Manuel
Fraga. Núñez Feixóo e Xosé
Cuíña postúlanse como os dous
candidatos con maiores apoios.
O primeiro conta co respaldo de
Madrid, mentres que o segundo
ten detrás a gran parte da plana
galega, especialmente a aqueles
sectores que tiveron mellores resultados nas últimas eleccións.
“Paréceme incríbel que aínda
non teña roto o PP. Non sei como
é posíbel a convivencia entre
dous sectores tan antagónicos.
Malia que queiran ocultalo hai
gran diferenza entre o chamado
sector dos boinas e o dos birretes. Pero o debate non só se circunscribe dentro do PP a unha
loita entre galeguistas e centralistas. As palabras de Josep Piqué veñen a lembrar que hai outra disputa interna dentro do PP a
nivel estatal entre os que apostan
por un partido democristiá de
centro e os que o fan por unha
dereita tradicional e conservadora. Pode ser que o sector dos boinas acade o poder en Galicia
porque o sector de Aznar ten cada vez menos atado o partido”,
considera Fermín Bouza.

Caetano Rodríguez.

“O PP pode pasar por moitos
problemas porque ás liortas internas hai que engadirlle que até
agora foi un partido de poder.
Dende o momento que o perden
teñen que demostrar que tamén
saben facer oposición. É unha
oposición numericamente importante pero pouco organizada”, explica Antón Martínez
Aneiros. “O PP atravesará un
período tumultuoso nos vindeiros anos. Teñen que acelerar a

Lidia Senra.

saída de Fraga porque lles impide tomar decisións. É unha incógnita saber cal será o futuro
pero o que está claro é que a presión de Madrid por impoñer un
candidato vai atopar resistencias
aquí. En calquera caso desexo
que saian ben dese proceso porque é positivo para a democracia”, sinala González Mariñas.
“O mellor que lle pode pasar
ao país é que o PP rache en dous
partidos. Un sería de carácter au-

tonomista ou rexionalista e representaría a unha parte importante
da sociedade galega que está
asentada no país pero que ten unha mentalidade conservadora. O
outro sector sería o españolista,
que tamén representa a un sector
da sociedade galega, aínda que
coido que menor. A unión de ambas as dúas almas fíxose por intereses particulares, pero semella
que ese modelo agora está esgotado”, explica Manuel Mera.

“O PP está nunha situación
difícil porque como calquera
partido que perde o poder perde certos resortes de unión.
Non hai que esquecer que había unha convivencia interesada dentro do PP. Os dous modelos do PP van enfrontarse
pola sucesión e esa disputa pode acabar nunha ruptura”, afirma Manuel Lago. Dunha opinión semellante é Carme Avendaño para quen o PP “vai sufrir
unha disputa interna importante pola sucesión. O PP debería
modernizarse aquí e en Madrid. É un partido que non pode seguir lanzando mensaxes
catastrofistas por todo. Para
eles todo é decadencia. Avisan
todos os días de que veñen os
terroristas, de que hai máis violencia, etc. A política non pode
consistir en meterlle medo á
xente. Apelan a inseguridade
que sente unha parte importante da poboación, especialmente
os máis maiores. A política hai
que osixenala e por iso o PP
debería virar cara o centro”.
Para Helena González o papel do PP “vai ser importante na
oposición porque é un grupo
compacto que coñece moi ben a
Xunta. É positivo que a oposición sexa grande porque obrigará a que o Goberno o faga o mellor posíbel”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Pregunta: a
Asociación de Vítimas
contra o terrorismo
manifestouse contra
os matrimonios gai?

As mulleres xa
conseguiron ir ao
exército e á guerra.
Os gais xa teñen
dereito a poñerse a
cadea frustrante do
matrimonio. Só falta
que Paco Vázquez
pida que non chova
para que Galiza se
pareza máis ao resto
de España.

Nación,
nacionalidade,
rexión... Por que non
aceptar a proposta de
Reixa: Sitio distinto?

A empresa estatal
chinesa Lenovo
comprou o negocio
de PC de IBM. As
siglas de Partido
Comunista e Personal
Computer comezan a
camiñar xuntas.

Para Anxos Sumai.
ue se pode dicir dunha muller con
cabelo de cor cenoria capaz de escoitar o berro das cereixas dentro da
súa pel vermella, dunha muller que se contempla nun estanque e se sente inacabada,
dunha muller que combate a tristura poñéndose a comer anchoas, dunha muller cunha
alma que procura as brétemas do norte para
poder aniñar coma un paxaro, dunha muller
que cando sente saudade de si mesma regresa á súa casa de Catoira para reencontrarse
co seu paraíso abandonado, que non perdido, dunha muller que se confesa atrapada
nun xardín e que utiliza o crecemento das
glicinia e as gardenias como instrumentos
para medir o tempo, dunha muller que anda
a crear en Compostela unha pequena tribo
de grandes amigos?
Cal será o material do que están construídas as mellores melodías? Que ingredientes se utilizan na mestura? Que moléculas se necesitan? A de Anxos Sumai é
unha explosión de sensibilidade dende as
súas primeiras liñas, “Solidificábase nun
raio verde a treboada sobre os cimos dos
piñeiros”. É un calidoscopio de cores, de
recendos e de sabores. As rúas son de rosa
pálido, o mar de azul turquesa, os melocotóns destilan unha intensa luz alaranxada e
no cartel dun circo un león vermello pinta
a súa nota de cor rechamante sobre un fondo amarelo intenso. Entrementres a casa de
Catoira énchese co ulido da leña queimada
cando a nai acende a cociña logo de moitos
meses sen usala, e o faiado ten o ulido das
cebolas, das patacas, da terra reseca, e do
xofre de azul intenso que o pai utiliza para
sulfatar as viñas... A melodía deixa na boca o sabor dos amorodos e as amoras, e das
cereixas, e tamén do guiso de luras e das
cañas cos amigos na Barraca...
Que dicir dun libro no que resoan as notas do Requiem de Mozart, pero tamén as
de Eminem, e Nirvana, e María Callas, e
Dismal Euphony, e Frank Zappa... e tamén
se escoita a letra dun bolero ou dun corrido
mexicano na voz dunha veciña que chega
dende fóra por unha fiestra que dá ao patio.
Que dicir dun libro que deixa nos ouvidos
unha lenta pero moi agradábel resaca de
sons variados?
Pero que é a Melodía de días usados?
Podería ser unha novela capaz de manter
viva no lector a intriga de saber o que vai
acontecer ao día seguinte, porque en realidade é un diario. Un diario que se pode ler
de corrido ou saltando dunha páxina a outra, avanzando cara a adiante e logo retrocedendo para logo volver avanzar, como
pasaba naquela Rayuela de Julio Cortázar.

Muller atrapada
nun xardín

Q

XESÚS CONSTELA

Anxos Sumai escribe en Melodía dos días usados (Galaxia) sobre a súa propia “heroica vida” mais tamén
segue abrindo vieiros novidosos para as nosas letras.
Que dicir dunha Melodía pola que os
Ou será un poema moi, moi longo de 381
páxinas? Ou é unha compilación de micro- acontecementos do día a día esvaran coma
pequenas pingas de chuvia porrelatos que retrata a realidade
los cristais da fiestra dende a
de xeito impresionista a base
que se contempla a vida? Unha
de esgazala en pequenos retapinga polos lumes que arrasallos?
etrás
ron os montes de Portugal en
Detrás de cada liña descudo 2003, e outra por Luíbrimos a linguaxe dunha gran
de cada liña xullo
sa Villalta, “que morreu como
poeta capaz de facer unha naandoriña de primavera”,
rrativa de irreprimíbel lirismo
descubrimos unha
e outra pola tía Moncha, e oucos ingredientes máis inespetra por Rita, a sobriña naipela,
rados: dous amigos que procua linguaxe
e outra por aquel concerto de
ran piso en Santiago, o amor
dunha
Van Morrison suspendido por
representado por un efémero
mor da chuvia, e outra por cada
mosqueteiro que aparece e degran
poeta
morto e cada ferido dos atentasaparece, porque na Melodía
dos daquel 11 de marzo maldios heroes están feitos da mescapaz
to, e outra pola primeira televima carne ca nós, e teñen a
de
facer
sión que houbo na aldea, e oumesma pel, e os mesmos mústra polo terremoto do Irán, e
culos, e o mesmo sangue. Son
unha veciña que canta corridos unha narrativa outra polos mortos sementados
mexicanos, ou Lola, unha an- de irreprimíbel acotío polas rúas de Bagdad.
“Falamos da tele, de política e
ciá de rostro amarelo desconda carpa de Nunca Máis. Falacertada pola inexorábel detelirismo
mos do idioma, que eu sempre
rioración do seu cerebro, ou
cos
ingredientes
acabo dando unha visión pesiJoel, un pequeno peruano de
mista.” Anxos Sumai é capaz
seis anos adoptado por unha
máis
de cazar instantes coa ollada
familia de Catoira que ten “o
pelo encrespado e uns ollos
inesperados” para logo deixalos pendurados
da memoria para sempre.
profundamente negros”, ou un
“Pola noite chamei a mamá.
veciño co que compartir con-Mamá, non teño a cabeza
versas nun balcón á hora do
na terra –díxenlle.
solpor, “A felicidade, veciña,
-¡Boh! Pensei que che pasaba algho macaduca como os iogures”, ou un condutor
de autobús que se nega a devolver un libro lo. A cabesa na terra só a teñen os allos.”
Que mais se pode dicir dunha muller que
porque quere lelo, ou un mozo que toca a
gaita de xeito penoso nunha rúa de Santia- se confesa atrapada nun xardín? Quizais pego... “Estou convencida de que as vidas de dir que siga por moito tempo atrapada.♦
cada un de nós, por moi anódinas que sexan, son grandes novelas que se van consNota do autor:Todas as citas están extraídas de
truíndo día a día. Xa non é tempo de heMelodía de días usados, de Anxos Sumai,
roes. É nas cousas pequenas, case nas
editado por Galaxia.
anécdotas, onde se nos permite perdurar e
ser grandes”.
XESÚS CONSTELA DOCE é escritor.

‘D

Cartas
Dicían os vellos, cun
coñecemento que
aínda non acadaron
as facultades de
xornalismo, que “os
xornais terman do que
lle poñen”. Pois a
última proba estase a
ver con Quintana.
Pasou, en pouco máis
dun mes, de home de
Beiras, a monicreque
da UPG. Mais agora
o ABC vén de afirmar
que baixo a súa luva
de seda, hai unha
autoridade de ferro e
que non deixa
indiferente a ninguén,

Clase de relixión
aos tres anos

Triunfalismo
anticipado non

Vivo no novo polígono de Navia en
Vigo. Teño unha filla de tres anos
que vai empezar o cole en setembro. Fun ao colexio público e dixéronme que tiña clase de relixión.
Con tres anos! De sete pais de alumnos cinco aceptaron porque a profesora dixo que en realidade non daban clase de relixión que era case
todo xogar e que como eran poucos
nenos non podían poñer clase alternativa. Quedamos dous en contra.
E, ao final, o outro tamén aceptou.
Coñezo a unha persoa tamén
de Vigo que me di que cando el
ia a clase, durante a Transición
de trinta, vinte e oito non ian a
clase de relixión. Parece que
imos cara atrás. Volvemos ás sutiles imposicións, ou non tan sutiles, da ditadura.♦

Quero con esta miña carta manifestar como se pode chegar a desarticular esa rede fiel de votantes que aínda confía no PP. Desta unión de forzas entre PSOE e
BNG, que concordan en moitos
aspectos, ten que saír a capacidade de compoñer un goberno dinámico, transparente e con ganas
de facer un país novo e darlles
saída aos problemas fundamentais, caso do paro, as pensións, a
emigración e as infraestruturas.
Teño que recoñecer que non
é nada doado resolver estes problemas, mais aínda así, pódese
intentar que as listas de espera
sanitarias sexan racionais e que
ningún cidadán teña que recorrer
ao sistema privado penalizando
desta maneira os fogares dos
máis necesitados, como viña sucedendo co goberno do PP, e que
de ningunha maneira se poida in-

JONÁS ÁLVAREZ
(VIGO)

terferir nas listas, como ocorre
en moitas ocasións, pois soamente se pode xustificar iso en
casos de gravidade.
Con respecto ao paro e á emigración, coido que se ten que facer de inmediato un estudo destas
dúas situacións dunha maneira
profunda. A respecto do paro, non
entendo como non se avanza na
xubilación anticipada. En canto á
emigración, direi que eu tamén
fun emigrante e penso que moita
culpa desta situación a teñen as
caixas e os bancos, que non apostan polo país. E polo tanto, este
novo goberno ten que chegar a
acordos con estas entidades para
que os cartos dos emigrantes sexan empregados integramente en
Galiza para a industria e así rematar para sempre co feito de non ter
un posto de traballo na terra. Ou
acaso os galegos emigramos porque nos gusta?
Xa para rematar, quero recoñecer que o PP non tivo desgaste
político pero que se PSOE e

BNG gobernan con responsabilidade e con dignidade, querendo
construír un país onde todos poidamos vivir, entón o desgaste
popular será un feito irreversíbel
e daquela será cando todo o país
se decate de que o cambio foi positivo. Dese xeito, Galiza festexará o triunfalismo que desexamos. Antes, non.
Tamén quero pedirlles a
Francisco Vázquez e a Juan Carlos Rodríguez Ibarra que deixen
que se organice e que non fagan
máis méritos para demostraren
que parecen máis ben do PP que
do PSOE, pois xa de abondo o
amosaron ao longo da súa traxectoria política.♦
XOSÉ DOMÍNGUEZ
(VIGO)

O PSOE e o novo
Estatuto
Agora resulta que ao PSOE gale-
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A memoria de Antón Patiño Regueira queda en pé
X. ENRIQUE ACUÑA
Non podía morrer sen deixar templado o ferro
da súa memoria e cunha idade aínda tan fértil
como octoxenaria, que nunca foi eiva, acadou
a mestría dun vello contador de historias. Ben
sabía el e todos nós que lle chegaría a morte.
Mais este home de 1919 chegou a tempo de
porlle ramo a unha obra empeñada en converter en aceiro, mito e poesía a escasa vida dos
seus compañeiros de mocidade republicana e
coruñesa. E el, que deu en saír vivo do tráxico
paso do 36, xuramentouse para que a súa Memoria de Ferro, hai ben poucos meses publicada, fose algo máis que unha simple e acaída
elexía. Demostrouno cando converteu a súa
presentación nun acto vivo e nunha cerimonia
cívica que lles devolveu ás rúas da Fontenova
tanta biografía seiturada. Un ritual de homenaxe e tamén unha testemuña de como o temor,
case atávico, de perder o fío cos sufrimentos
dos mellores da súa xeración, pode ao fin trastocarse nunha escrita plena e restauradora que
todos adoptamos cal fose o libro de fábrica da
nosa historia recente e maior.
Antón Patiño Regueira vaise en Vigo e a
terra daralle paz en Monforte. As dúas cidades
que o acolleron e nas que tanto disfrutou e falou. Tertuliano escollido gozou da amizade de
Blanco Amor e Seoane, da de Cunqueiro e
Celso Emilio, da de Novoneyra e Ferrín e a de
tantos outros que tiñan na súa libraría viguesa
unha trastenda segura de libros prohibidos.
Como o Sempre en Galiza que espallou a centos entre os mozos prendidos do galeguismo.
Fíxolle chegar a Reimundo Patiño o elo cos
pintores Francisco Miguel e Luís Huici e Reimundo soubo á súa vez traspasalo ás xeracións que non coñeceron a guerra.
O Antón Patiño Regueira libreiro, micólogo e o que gostaba de facer poesías cando os
seus achegados morrían, era tamén amigo de
meigas como aquela Filomena Arias, a bruxa
de Torbeo da que tanto aireou os seus prantos.
Fíxoo en foros heterodoxos inventados para
xuntar sandadores, compostores e curandeiros que non disimulaba admirar como o facía
tamén co pintor Urbano Lugrís, a súa amizade máis literaria, agradecida e intensa.
Antón Patiño Regueira acordou e puxo a
andar a taquigrafía libertaria da súa respiración. Manuel Rivas, un dos seus, caíu na
conta e así o deixou escrito cando lle deu limiar á súa Memoria de Ferro. Aquela que escribiu Patiño para dedicarlla a todos aqueles
homes, algún case neno, e mulleres que defenderon a liberdade co ferro e a cultura.♦

Por que tanta
preocupación por se
rompe España, cando
houbo dúas dinastías,
unha tan pouco
castiza como os
Austrias e outra
francesa: os Borbóns?
E índa por riba a
raíña é grega.

O PP converteuse
nun partido experto
en disculpas. No País
Vasco retrocedeu,
mais, segundo Raxoi,
o derrotado foi o
plano Ibarretxe.
Gañaría claramente
nas xerais, de non ser
polo atentado
preparado polo dúo
Zapatero-Ben Laden.
E agora en Galiza
gañaron, pero non
gobernan por culpa
da lei electoral.

Xosé Lois

Na manifestación
contra a pobreza
houbo quen botou de
menos os bispos.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

go, que hai catro días fachendeaba de ter redactado o primeiro
proxecto de novo estatuto, agora
xa non lle interesa. Di Touriño
que o novo estatuto non está entre as preocupacións dos galegos
e galegas. Que pasa? Fixo unha
enquisa? Por que o sabe? E cales
son as inquedanzas dos galegos?
Ademais, que eu saiba, galegos e
galegas hainos e hainas de moitos tipos. A un gustaralle un novo estatuto, a outros gustaralle o
que hai e outros non terán idea
ou serán independentistas. O que
ten que explicar O PSOE é por
que hai dous meses si e agora
non. Tamén debería explicar por
que Valencia, Cataluña, Andalucía etc. vén necesaria a reforma e
Galicia non. Galicia, neste momento, está na mesmímisa cola
da reforma, igual que está á cola
da converxencia económica. Será coincidencia?♦
TERESA SOTO
(MURCIA)

pois “esperta
adhesións sen fisuras e
tamén rexeitamentos
frontais”. Queda todo
o mundo informado.

Beiras e o novo
goberno
Quero dicirlle, ao compañeiro
Beiras, desde estas páxinas, e
con todo o respecto, que, por
favor, cale ou senón que matice as súas opinións. Eu non
sei se os xornalistas escriben
ben o que el di, pero as últimas declaracións que lin non
animan a un novo goberno e
crean pesimismo por parte
precisamente de quen tanto
loitou por el. Se Fraga perdeu,
todos os que loitamos tantos
anos desde a oposición e desde o nacionalismo deberiamos
alegrarnos.
Beiras fixo moito por Galiza,
pero agora semella que trata de
xustificarse máis que de axudar
solidariamente a construír un país novo.♦
AMPARO GRANDES
(OURENSE)

A NOSA TERRA

Fálase de incremento
da violencia nas
escolas, pero non se
lembra que o xoguete
preferido hai corenta
anos era o tiracoios.

Promocións Culturais Galegas

Informámolos que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA adoptan
o horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.

O que máis mudou
nas escolas quizais
non foron os alumnos,
senón os profesores:
antes, dúas das
materias máis
importantes eran a
caligrafía e a
ortografía que agora
se resolven coas
fontes e co corrector
do ordenador.♦
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Lugo
Dun tempo a esta parte, o mito
do eterno retorno semella ser unha das metas que se formulou
para esta cidade dende as diferentes administracións.
Vén isto a conto porque
dende hai algúns anos autoridades locais e autonómicas tentan
levar a cabo unha rehabilitación
a fondo do casco histórico que,
se ben nalgúns lugares xa surtiu
o seu efecto, noutros leva atraso
máis que de abondo, especialmente no barrio da Tinería e da
Rinconada do Miño.
O fondo da Alameda da Praza Maior, recollendo imaxes de
vellas fotografías, tamén foi remozado, especialmente nas
amplas escaleiras que a rematan, volvendo así á idea orixinal deste lugar a comezos do
século pasado.
Tamén a coñecida como Fon-

O eterno retorno
ANTÓN GRANDE

A rehabilitación do centro histórico é un asunto que gasta moitos cartos pero do que non se ven nunca resultados concretos.
te dos Leóns, todo un símbolo da
Praza Maior lucense a fins do século XIX e até mediados do XX,
que fora levantada do lugar e esparexidas as súas pezas elaboradas na antiga fábrica de Sargadelos, volverá recuperar a súa imaxe anterga aínda que agora situada noutro lugar.
Outro tanto pasa co Miño,
emporcallado de escuma e contaminación ao seu paso pola cidade e lugar habitual de baño

durante esta época estival: anda
a ser recuperado con diversos
planos de protección que, certamente, non deron moito de sí
até o de agora.
Ou sexa, quérese voltar ao
de antes pero empregando millóns de euros dos de agora.
Téntase dar a impresión de que
nada cambiou gastando enormes cantidades de cartos públicos e un pensa se non sería mellor que as previsións dos que

aquí mandan e mandaron, foran
encamiñadas a que non se destruíse o patrimonio para logo
ter que recuperalo, gastando os
cartos necesarios en cada momento e non millonadas agora
en deixar as cousas como estaban, protexendo o casco histórico e non favorecendo a especulación ou a destrución de carballeiras e castiñeiros para construír neles bloques enormes na
súa estrutura, feos na súa textu-

Discusións de
parella: a igual
delito distinta
condena
La Voz de Galicia (2 de xullo,
edición de Pontevedra) informa
sobre o primeiro caso de denuncia que asume o Xulgado de
Violencia sobre a Muller recentemente creado. O motivo
parte dunha liorta verbal entre
unha parella pontevedresa que
motivou dúas demandas, primeiro unha do home e despois
outra da muller. “O que antes se
tramitaba nun mesmo procedemento xudicial, informa este
xornal, agora deu lugar a dúas
causas. Por unha banda, a denuncia do home que investiga o
Xulgado de Garda e, por outro, a
da súa parella que instrúe o Xulgado de Violencia sobre a Muller. Neste sentido, en medios
xudiciais, lamentaron que tal situación pode chegar a producir
que, tratándose de imputacións
por feitos semellantes, a resolución dun dos órganos xudiciais
implicados pode diferir substancialmente da que tome o seu homólogo. Ademais, dado o contido da redacción da nova lei, no
caso de que todo conclúa en sentenzas condenatorias, o home
pode recibir un maior castigo
que a súa parella pese a que ambos, supostamente, tivesen un
comportamento semellante”.♦

Touriño e
o cargo
institucional
a Fraga
Javier Ortiz escribe en El
Mundo (2 de xullo) sobre a
transición política e sobre Manuel Fraga: “Agora que tanto
palican, a propósito do hipotético final dialogado á violencia
da ETA, sobre o horríbel que

ra e sen apenas zonas verdes
aínda que cecais, dentro de medio século, todo iso volva derrubarse para traelo á súa orixe,
para favorecer a uns cantos que
se benefician con todo ou aos
seus sucesores no negocio.
Agora tócalle ao casco vello
facer que volva ser como noutrora. E pode que o consigan en
parte aínda que o que non acadarán, sen dúbida, é devolverlle
o encanto que tiña a Tinería, o
mellor barrio de putas de toda
Galicia nos anos cincuenta. Rehabilitarán as vivendas pero ás
fulanas largaronas todas, porque avergoñan. Pero non trataron de darlles unha alternativa
ás súas vidas. Só que sigan no
oficio máis antigo do mundo,
pero agora nos arrabaldos porque no centro, xa se sabe, afean
moito.♦

Dereitos
das prostitutas
ou prohibición

Manuel Fraga dirixíndose ao palacio de Saint James para presentar as cartas credenciais como embaixador en Gran Bretaña.

lles parecía que algúns crimes
políticos ficasen sen completo
castigo, non resulta ocioso
lembrar, máis unha vez, que o
paso do réxime franquista á
democracia parlamentaria –a
chamada Transición– realizouse en España sobre a renuncia
dos principais partidos a reclamar que fosen debidamente
enxuiciados os crimes cometidos por quen lle impuxeran ao
pobo español unha saguiñenta
e humillante ditadura que durou a frioleira de catro décadas. Coa circunstancia engadida de que non só os eximiron
de toda responsabilidade penal, senón que mesmo lles outorgaron bula para ostentar
cargos da máis alta responsabilidade política, militar e policial no novo réxime. Algúns,
partidarios da ruptura democrática, defendemos que levasen a xuízo público os desaforos cometidos polos xerarcas
do franquismo, non tanto por
viscerais desexos de venganza
–iso, alá cada quen– canto por
interese en que o réxime parlamentario non se cimentase sobre bases de tan escaso contido
ético. Non tivemos ningún éxito na nosa demanda, e aí esti-

veron durante todos estes anos
Manuel Fraga e algúns máis
–ben é certo que non todos tan
persistentes– para lembrárnolo. Seña como seña, o caso é
que os anos pasan e pesan, e
tamén a Fraga lle toca retirarse xa. Vale (...). O que non me
vale nin de lonxe é que Emilio
Pérez Touriño, que se proclama socialista e está chamado a
substituír a Fraga na Presidencia da Xunta galega, se apunte
á homenaxe e queira obsequiarnos, case tres décadas

despois, con outra afrenta á
memoria histórica e á xustiza.
Supoño que non pretenderá
agora, como fixeron os seus
conxéneres en 1976, que hai
que obrar así para evitar que
os militares ultras dean un golpe de Estado. É o que se está a
publicar: que o futuro presidente socialista da Xunta quere ofrecerlle a Fraga un cargo
institucional honorífico. Para
que? Que clase de pedagoxía
democrática pensa que exercería con iso?”.♦

Rosa Montero escribe en El
País semanal (3 de xullo) sobre a prostitución. “A historia
demostrou unha e outra vez
que as prohibicións non só
non erradican este negocio
carnal, senón que ademais colocan as putas nunha situación de desamparo aínda máis
desesperada e lastimosa (...).
Si, desde logo, nun mundo
ideal non debería existir a
prostitución, que sen dúbida é
o síntoma dunha sociedade
enferma. Mais, entre a realidade e a utopía media unha
distancia sideral. Eu non acabo de entender por que algunhas feministas consideran
máis infamante ser puta que
ser unha desas mulleres que
casan cun bo partido co único
fin de que as manteñan, por
exemplo. Para min o verdadeiramente envilecedor son
as condicións nas que as prostitutas se ven obrigadas a
exercer o seu traballo. O que
hai que prohibir son os abusos. Que quede claro: hai putas que queren ser putas, ou
cando menos escollen selo da
mesma maneira que a obreira
dunha embrutecedora cadea
de montaxe escolle traballar
na fábrica. Probabelmente
ambas preferirían adicarse a
outra cousa, mais isto é o que
hai. Por que nos parece lóxico
e necesario que a obreira loite
polos seus dereitos e impedimos que a puta se protexa?
Si, desde logo, demoslle ás
traballadoras do sexo todos os
cursos de formación e reciclaxe que se nos ocurran e facilitemos o seu paso a outros oficios (e o mesmo deberiamos
facer coa obreira da cadea de
montaxe, dito seña de paso).
Pero ademais, posto que a
prostitución é hoxe por hoxe
inevitabelmente, hai que normalizala e regulala”.♦
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Afganistán,
unha vez
máis
X.L. FRANCO GRANDE

N

o que ten toda a traza
de ser unha represalia
por mor do helicóptero Chinnook que os
resistentes abateron, cuns 16
soldados a bordo, a aviación
dos EE.UU. matou unhas
vinte e cinco persoas, na
aldea de Chechal, provincia
de Kunar, preto da fronteira
co Pakistán, que eran civís e
non combatentes. Os veciños
axudaban as vítimas dun primeiro ataque cando unha nova pasada da aviación acabou
tamén con eles.
O tenente coronel Jerry
O´Hara, voceiro militar dos
EE UU, dixo que na zona residencial bombardeada se acubillaban militantes do Talibán e
Al-Qaeda, aínda que puideron
ter morto civís inocentes. Dixo
tamén que a forza aérea executou “un ataque sobre un
obxectivo que consideramos
debía ser bombardeado de
inmediato”. Engadiu aínda que
o branco foi “determinado pola intelixencia” e que para o
ataque foran empregadas
armas de alta precisión.
Tanto cinismo e frialdade
alporizan a calquera: primeiro, en canto aos militantes
que se aluden, xa debe de ser
difícil determinar se
pertencen ao Talibán ou a AlQaeda e que mínima
seguridade temos de que así
sexa; segundo, non se xustifica a présa que din que había,
polo que todo indica que
alguén o decidiu pola súa
conta e sen importarlle as
consecuencias; terceiro,
mellor fora que non se fixese
esa alusión á “intelixencia”,
e, no tocante ás armas, non
sabemos se eran de alta
precisión... pero si que mataron con eficacia e ao chou.
Así as cousas, o máis
lóxico é que, como está sucedendo xa, a violencia dos resistentes creza de día a día e,
ademais, que acade xa certo
grao de sofisticación, como o
acredita o feito de teren abatido o antes dito helicóptero,
así como o ataque, aínda non
ben coñecido, a certas forzas
de elite dos ocupantes.
Violencia, non o esquezamos,
que se multiplica xusto agora
a poucos meses das eleccións
previstas para setembro.
Esta violencia, e a súa eficacia destrutora, é algo que
pon fóra de si un exército tan
poderoso e sofisticado. Porque
se vai vendo –en Afganistán e
o mesmo no Iraq– que a súa
eficacia militar é máis que dubidosa, en comparanza cos
medios da resistencia. De
seguir así as cousas, as
semellanzas con Vietnam xa
non serán un tópico nin unha
fácil explicación da realidade.
Porque pode ocorrer que, agora no Próximo Oriente, a
historia se repita.♦

Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana.
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Acordo nas liñas xerais e diferenzas sobre a concreción

O BNG pide un pacto pechado e
o PSOE marcar só a filosofía do goberno
A. EIRÉ
Nacionalistas e socialistas están de acordo nas liñas xerais
que deben de conformar o novo goberno. Pero mentres o
PSOE quere que o pacto recolla unicamente a filosofía, no
BNG pretenden concretar os
aspectos básicos, entre eles o
financiamento estatal e a reforma do estatuto de autonomía. De nomes e de postos
aínda non comezaron a falar.
“As negociación van ben, mellor
do que pensabamos”, coinciden
en afirmar os negociadores do
BNG e do PSdeG-PSOE. Xa chegaron aos grandes temas que discutir: rexeneración democrática;
política social, desenvolvemento
económico e autogoberno, segundo o borrador nacionalista. Ou,
política de emprego; autogoberno; reequilíbrio territorial; gasto
social e mellora da educación”,
segundo a proposta socialista.
Tamén están de acordo, segundo os primeiros borradores
que se intercambiaron as dúas delegacións antes da reunión do 6
de xullo, nas liñas xerais do “goberno bipartito”. Pero aí, precisamente, comezan as diferenzas.
O BNG quere concretar estes
temas e acordar un programa común, que non sexa só “un contrato entre os dous socios de goberno, senón do propio Goberno
galego coa sociedade”.
Pero ante a postura do BNG
de concretar o pacto de goberno,
os socialistas pretenden, unicamente, marcar as liñas xerais de
actuación. Quere dicir que o
acordo sexa unha mera declaración de intencións, para que Emilio Pérez Touriño teña capacidade de manobra como presidente.
Esta fórmula foi a que impuxeron os socialistas nos pactos municipais co BNG, con tan infausto recordo para os nacionalistas naqueles concellos onde o alcalde era do
PSOE. Os nacionalistas recordan
como as “liñas xerais” foron des-

virtuadas polos alcaldes, mentres o
BNG se comprometía coa política
diaria segundo ese pacto.
A fórmula defendida polos negociadores do BNG é máis semellante ao acordo asinado na Deputación da Coruña, pero aínda con
máis concreción. Pero podería valer a imaxe de un presidente, Salvador González Moreda, e un vicepresidente, Xaime Bello, que exterioriza publicamente ese pacto.
Fontes de ERC, que negociaron o acordo de Goberno co PSC
en Catalunya, alertan desde A Nosa Terra aos nacionalistas galegos
da estratexia do PSOE: “non lle
importa ceder nas negociacións se
os acordos non teñen concreción.
porque logo a súa maquinaria política, moito máis forte que a dos
nacionalistas, e o control dos medios de comunicación, lles facilitan ir facéndose pouco a pouco
cos resortes do poder até anular os
seus socios de Goberno”.
Esta postura levaría logo a tensións internas porque, para non ser
fagotizados polo PSOE, os nacionalistas terían que singularizarse nas súas posturas, “poñendo en
marcha desde o poder a maquinaria da industria de exclusión”, explícanos un negociador de ERC. A
demonización dos nacionalistas
nos medios de comunicación galegos agravaría a situación. Calquera reivindicación dos nacionalistas
sería penada polos electores porque se presentaría como contraria
ao pacto e poñería en perigo unha
alianza apoiada pola maioría da
poboación. O caso de Vigo, onde é
o socialista Ventura Pérez Mariño
quen racha o pacto de goberno co
BNG, pero a maioría de sociedade
percibe os nacionalistas como culpábeis sería un claro exemplo.
Desde o PSC e tamén desde a
sede do PSOE madrileño teñen
outra visión. Afirman que os
acordos entre socialistas e nacionalistas na Galiza non son
“un simple pacto de goberno”,
senón “unha aposta de José Luis
Rodríguez Zapatero por homolo-

gar o sistema tridéntico no Estado”. A decisión de Zapatero formaría parte da súa aposta por un
novo modelo de Estado, que,
contrariamente á transición,
aposta por incluír a Galiza como
un dos referentes.
O presidente do goberno español tomaría a decisión de situar “o
nacionalismo galego ao mesmo
nivel de interlocución de vascos e
cataláns, lexitimando o pacto galego e situándose finalmente como garante do pacto”. A decisión
de Zapatero sería básica para acalar as críticas de Francisco Vázquez. Finalmente, o alcalde coruñés sentenciou: “Non teño amigos
nin inimigos. Teño intereses e
punto”. “Poucas veces se definiu
mellor como político”, apuntan
socialistas da Coruña críticos con
Vázquez. Só tería que definir cales son os seus intereses.
A postura ante Madrid
Se Zapatero se presenta como
garante do pacto entre socialistas
e nacionalistas na Galiza, desde
o BNG pretenden que o acordo
de goberno contemple tamén os
eixos básicos das reivindicacións
ante o goberno central.
Os socialistas están dispostos
a detallar “os grande s obxectivos” que o Estado debe cumprir
coa nosa comunidade autónoma.
Pero o BNG quere concretar
máis tanto os prazos e os custos
das infraestruturas.
As dúas posturas poden ollarse claras cando o voceiro do BNG
no Congreso, Francisco Rodríguez, demanda o recoñecemento
da “débeda histórica”, cifrada en
máis de 21.000 millóns de euros.
Non pretende que sexa liquidada
inmediatamente, senón que pide
como primeiro medida que se incremente do 4,6 ao 8% as partidas
que Fomento lle asigna á Galiza.
Xosé Blanco, o secretario de Organización do PSOE, non utiliza
os mesmos termos que Rodríguez,
e logo de afirmar que “Galiza non

é un país independente”, recoñece
que se teñen que compensar os
déficits históricos.
Acordo no esencial, pero dificultades na concreción que demandan os nacionalistas, que,
polo menos, segundo afirma
Francisco Jorquera, o coordinador da Executiva do BNG, “é básico que eses temas estean na
axenda conxunta do Goberno e
que haxa unha vontade reivindicativa ante o goberno central”.
Nos acordos cataláns foi así.
O novo Estatuto
Outro aspecto básico para o pacto entre nacionalistas e socialistas é fixar as liñas básicas para a
reforma do Estatuto. Touriño, logo de gabarse durante a campaña
electoral de ser o primeiro que
presentou as bases para a reforma, afirma agora que non é un
tema prioritario.
Os nacionalistas consideran que
si o é, non por “ideoloxismo”, senón
como principio básico para “aumentar o benestar dos cidadáns”. Tamén
consideran os nacionalistas que, ante a reforma do Estado”, Galiza non
pode quedar relegada, afastada ou
nun segundo plano.
Para os nacionalistas, un acordo
sobre as liñas básicas da reforma do
Estatuto, na que xa estiveron a traballar, xentes próximas a ambos os
partidos, é esencial para que sexa o
goberno galego quen impulse a reforma. Unha reforma para a que necesitan contar co apoio do PP.
Pero os socialistas aínda están
pendentes de Madrid. Pretenden
falar unicamente de “filosofía”.
Teñen previsto celebrar a fins de
xullo un encontro en Galiza que
fixará os criterios destas reformas
estatutarias. Por iso non queren
hipotecar a súa postura ante o
BNG. Esa falta de autonomía de
Touriño é a que máis amola os nacionalistas, que apostan porque
sexa un “goberno galego con todas as consecuencias, sen pedirlle
o visto e prace a Madrid”.♦
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Adeus a un
temerario

Adeus a Pérez Mariño
XOSÉ MANUEL AÑEL
Ventura Pérez Mariño marchou, finalmente. O posíbel
cambio de goberno en Santiago e a necesidade do PSOE de
mover ficha para recuperar a
alcaldía sáldanse coa demisión do xuíz, que anuncia a
definitiva retirada da política.
Foise coa calculada discreción coa
que gosta de actuar. Sen grandes
acenos; cun discurso revestido de
modestia; coa dose de sorpresa que
sempre acompaña os seus grandes
anuncios. No adeus fíxose arroupar polos seus compañeiros de grupo. Algúns aínda non asimilaran a
noticia que lles acababa de comunicar momentos antes. Cando os
medios de comunicación coñecían
a demisión, a alcaldesa aínda estaba repoñéndose do susto. Ventura
Pérez Mariño acababa de explicarlle por teléfono que deixaba a vida
pública. Corina Porro só acertou a
desexarlle sorte mentres pensaba
unicamente en que o Concello de
Vigo será o próximo castelo en ser
asaltado polas tropas da reforzada
alianza progresista.
Foise faltando outra volta á
súa palabra. Unha e mil veces repetiu incansábel que cumpriría o
seu compromiso coa cidade permanecendo na corporación até as
próximas eleccións municipais.
Moitos creron a quen glorificaron como exemplo de virtude e
honestidade. Hoxe, algúns concelleiros, certos xornalistas
afíns, activistas polo “outro Vigo
posíbel”, tamén cidadáns sinceros se senten orfos, abandonados
polo seu guía espiritual.
Foise facéndolle un derradeiro
desplante ao partido que lle ofreceu cobertura por dúas veces a súa
ambición política. É certo que
Emilio Pérez Touriño e Xosé
Blanco sabían da decisión de Mariño de renunciar á acta de concelleiro e que este postergou a despedida para non interferir na campaña electoral. Pero tamén é certo
que á dirección socialista non lle
agradou que o polémico exalcalde

Ventura Pérez Mariño.

PACO VILABARROS

acaparara portadas xusto no momento en que se está a escenificar
o “cordial” achegamento entre
PSOE e BNG para formar goberno na Xunta. Mariño non puido
nunca ocultar a tensión e os enfrontamentos que presidiron a súa
relación con boa parte da organización local do Partido Socialista,
pero sempre negou calquera discrepancia cos mandos de Madrid e
Santiago. De todos os xeitos, até
no momento da súa marcha, quixo
reafirmar a independencia da que
sempre se gabou, escollendo dia e
hora para recoller o seu despacho.
Foise admitindo o seu fracaso, pero fachendoso da súa actuación. Volve á casa convencido
de que a razón e a maioría dos cidadáns están da súa parte. Na
despedida non tivo reparos en
esgrimir os resultados electorais
acadados polo PSOE en Vigo como froito do seu labor e o seu carisma. A súa renuncia non é consecuencia dunha reflexión que o
levase a pensar que quizais errou
coa súa estratexia ou que mar-

chando pode beneficiar o partido
que o acolleu e á cidade na que
vive. Abandona porque non pode
satisfacer o seu anceio de liderar
un goberno, porque sente afrouxar apoios que noutrora percibía
sólidos e porque o deslucido papel de opositor non cadra coas
súas arelas de protagonismo.
Foise coa sensación de sentirse inxustamente tratado, sobre todo por un sector da prensa ao que
non se recata de acusar de perseguilo con infundios. Para eles tivo un recordo tamén no momento do adeus. Comportouse en
cambio con diplomática elegancia cos seus “rivais” do BNG,
dos que refusou facer comentarios. O mesmo trato indiferente
recibiu dende as ringleiras nacionalistas nas que a demisión se
recibiu con disimulada ledicia.
Pasou fugaz pola vida política local pero deixou unha pegada difícil de borrar. En só dous
anos resucitou un clima de crispación política que Vigo cría felizmente superado; rompeu a

unidade dos axentes sociais da
cidade que tanto custara ganduxar; dinamitou a credibilidade
dunha coalición de goberno que
conseguira arrombar o PP vigués
nun dos índices de apoio máis
baixos da súa historia.
Porén, nas despedidas adóitase subliñar as virtudes do que nos
deixa e non o seu encadre menos
favorecedor. Amigos e inimigos
recoñecen que Mariño engadiu
certo ar intelectual a un terreo, o
da política, no que escasean as exhibicións de bagaxe cultural. Ademais, demostrou que se pode facer chegar unha mensaxe á xente
sen histrionismo, con aparencia
de humildade, renunciando ás
descualificacións e ao insulto,
movéndose dentro da etiqueta
marcada pola boa educación. Mariño puxo en evidencia que non é
imprescindíbel subirse ao carro
das reivindicacións populistas para colleitar simpatías. Tiña a habilidade de saber aparecer ante un
amplo sector da opinión pública
como un home cabal, sincero e
honrado, posuidor dun discurso
diferenciado, con independencia
de criterio e sen débedas cos poderes estabelecidos. Soubo disfrazar discursos demagóxicos con
roupaxes de razoada sinxeleza.
Todo ese capital de credibilidade
tirouno pola borda coa súa incapacidade para o diálogo e pola súa
negativa a aceptar puntos de vista
distintos aos seus. Pretendeu exercer como rei ilustrado nunha república e acabou desterrado.
Mariño vaise derrotado e
afirmando que non volverá. Seguro que Felipe González esbozará hoxe un irónico sorriso de
suficiencia recreándose na segunda saída do antigo xuíz pola
porta de atrás da política. O
PSOE bateu dúas veces coa mesma pedra, mais hoxe a íntima satisfacción de González é compartida por militantes do máis
variado, dende Carlos González
Príncipe a Miguel Barros pasando polo que será novo concelleiro en Vigo, Gonzalo Caballero.♦

Os dilemas do PSOE vigués
A. EIRÉ
Coa dimisión de Ventura Pérez Mariño como
concelleiro desapareceu o principal atranco
para que o PSOE e o BNG recuperen o goberno vigués. Quedou demostrado que o ex
alcalde era o principal impedimento, pero
non é o único. Cando o voceiro nacionalista
abandonou o concello, desde o BNG puxeron
de manifesto que “moverán ficha”. Agora tócalle ao PSOE facer o mesmo. De momento
limitáronse a presentar a dimisión como algo
unicamente persoal, sacándolle todo valor
político, aínda que logo aposten por realizar a
moción de censura que taponaba Mariño.
A dirección socialista ten que atreverse a
pagar o tributo político (que xa lle foi descontado ao BNG) de rachar o goberno. Tamén o desprenderse dos acordos que realizara parte do seu grupo municipal. Ao mesmo
tempo, debe de clarificar cal vai ser a dirección pola que transitará a agrupación viguesa. De momento, todos prefiren agardar e
non mover ficha. Entre eles o número dous,
Miguel Barros, que propuxo a María Xosé
Porteiro como voceira municipal.
Pero o tempo xoga contra a moción de

censura. É lóxico que os socialistas teimen
en chegar primeiro a un acordo co BNG para gobernar a Xunta. Touriño non quere inimizarse cunha parte dos socialistas, comezando por Francisco Vázquez, que apoiaron
a Pérez Mariño, nin cos poderes económicos
que lle deron cobertura.
Pero, suspirando como suspiran pola alcaldía viguesa, non poden agardar máis para
comezar a toma de contacto co BNG, aínda
que sexa silandeiramente para ter todo preparado para cando chegue a hora.
Van agardar a novembro cando a Volta ao
Mundo catapulte a Corina Porro, e se esqueza o varapau que levou nas actuais eleccións
onde gañaron claramente socialistas e nacionalistas?
Os socialistas cavilan que sería mellor que
o actual goberno municipal aprobase o Plano
Xeral de Ordenación Urbana. Certamente o
acordo co BNG sería moito máis sinxelo porque iso foi o motivo polo que Mariño levou a
expulsar do goberno ao BNG. Non deixa de
ser un pensamento seráfico. O PP vai aumentar o teito das súas esixencias do PXOU e lo-

go retardar todo o posíbel a súa aprobación
para que entren en contradición o futuros socios. Non é o seu plano, nin ten tantos compromisos adquiridos como unha parte do grupo socialista. Non lles vai achantar o camiño.
Así que Emilio Pérez Touriño e Xosé
Blanco teñen que pactar canto antes co grupo municipal, orfo da dirección de Mariño,
as liñas políticas xerais. Entre elas está a da
persoa que debería optar á alcaldía.
Segundo se atopa a situación dos socialistas vigueses esta non poderá ser outra que a
de Miguel Barros. El é o número dous da candidatura e, ademais, conta coa apoio maioritario da agrupación comarcal, da que é secretario, e con máis dun terzo da agrupación local. Tamén con evidentes simpatías cidadás e
foi o único que apostou claramente por un
acordo co BNG. Situar a Porteiro como candidata (ocupa o posto número sete na lista),
sería como abrirlles a porta a Barros e ao seu
grupo para que abandonasen o partido, impedido de encaixar un novo desplante, que nin
un posto na futura Xunta podería corrixir.
O PSOE ten a palabra agora.♦

XOSÉ MANUEL SARILLE

E

sta semana desapareceu
do escenario un dos
actores máis nefastos da
política galega. Ventura
Pérez Mariño, personaxe singular, do que non merece a
pena facer leña, foi o causante da maior disputa entre os
partidos que van gobernar
agora a Xunta. Posibelmente,
o ton das actuais
negociacións e as
prevencións que o PSOE e o
BNG están a estabelecer, sexan fillas da lección aprendida no Concello de Vigo.
Mariño, inexperto e ególatra, fora escollido candidato
hai tres anos, naqueles días nos
que a debilidade socialista era
a principal conselleira, nos que
a tendencia xacobina interna
fixaba a atención e a simpatía
nos xeitos autoritarios de José
María Aznar. Gostaban da firmeza aznariana e dos tipos resolutivos, con nostalxias de patria grande.
Dicían que Vigo necesitaba un merlo branco e
atoparon un con plumas de
miñato, que imediatamente
comezou a facer a súa
política, xesticulando como
un petit Napoleon, sen ter en
conta equilibrios nin acordos.
Un temerario inepto que pretendía ensaiar unha política
antagónica á do BNG, o socio
de goberno. Un suicida.
A lección do episodio que
remata esta semana é que a seriedade debe primar nos acordos e que xogar con lume
queima. O Bloque xogou no
seu día a única baza que podía
xogar. Se continuase
apoiándoo cedería en
cuestións fundamentais e atoparíase cunha nova práctica,
incompresíbel, desnortada e
humillante. Por iso foi correcto chegar até o final, non ceder
a pesar do bombardeamento
mediático e das presións dos
poderes económicos que
apoiaban o alcalde.
Mais o affaire Mariño
non remata na peripecia municipal. Cómpre dicir moi
claramente que é a derrota
dun xeito de facer política,
unha derrota da dereita españolista radical que segue a
ter dentro do PSOE grandes
valedores, en Extremadura,
no Ministerio de Defensa ou
no Concello da Coruña.
O nomeamento como
candidato foi un ensaio
autoritario que non tivo en
conta os militantes da zona.
Falta saber se agora serán
eles os que tomen a palabra e
decidan. E tamén falta saber
que sucederá cos
independentes que
acompañaron a Mariño na
aventura. A algúns véselles
decepcionados co líder desde
hai tempo, e mesmo
asombrados coa súa maneira
de actuar. Porque ademais
Mariño é caótico e aínda que
pareza incríbel, Mariño levou
da man algún galeguista sensíbel para o concello.♦
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Palmou pon setembro como data
límite para deixar a secretaría xeral

O PPdeG pretende
culminar a sucesión
de Fraga no outono,
Madrid en febreiro
A.E.
Xesús Palmou deixará o cargo de secretario xeral antes do outono para incorporarse á universidade de Vigo. Pero Mariano
Raxoi pretende resolver antes os problemas do PP do Estado
que realizar a sucesión de Manuel Fraga. Pero no PPdeG queren que sexa antes da convención que en Madrid teñen preparada para xaneiro. Os tempos son importantes na batalla interna.
O PP está nas mesmas de sempre: Manuel Fraga é ao mesmo
tempo a solución e o problema.
Segue a ser o garante de que as
loitas intestinas non queimen o
entarimado partidario, pero, ao
mesmo tempo, o PP vaise consumindo pouco e pouco por dentro.
Desde fora só ollamos o fume
dalgunhas declaracións de Xosé
Luís Baltar ou Francisco Cacharro, ou as chispas que desprende
Xosé Cuíña.
Os líderes provinciais de
Lugo e Ourense deixaron claro
que chegou xa a hora da renovación e que non hai por que
agardar máis, aínda que soe
máis o trombón de Baltar tocando á unidade como corno
celta, “porque a miña idea de se
me vou do PP é para a casa”.
Alguén interpreta este son como unha chamada á batalla interna e a non claudicar ante as
presións de Raxoi e Madrid.
O que están dicindo tanto
Baltar como Cacharo e Cuíña é
“o partido é noso. Nós temos os
votos, que se vaian eles”. E están
a contar as forzas unha e outra
vez para presentar batalla.
Mentres tanto, Raxoi pide
tempo. Pretende arranxar primeiro os problemas en Madrid.
“Centrar o partido dunha vez por
todas e artellar un novo organigrama”, afirman fontes do PP.
Por iso Raxoi necesita a Fraga
aínda como “líder da oposición”.
O sector máis galego do PP
demandan tamén que o partido
se centre. Teñen mesmo idénticos inimigos que Raxoi: José
María Aznar, Eduardo Zaplana
e Ángel Acebes. Pero o que
non teñen é tempo. Se lle deixan a Raxoi facerse co control
en Madrid, borrando o pasado,
como demandan moitos dirixentes, entre eles Josep Piqué,
estará nunha mellor situación
para impoñer non só as súas teses, senón ás súas persoas na
Galiza.
Se Raxoi tivera que dimitir
do seu cargo en xaneiro do ano
que vén, cando o PP celebre a
súa convención nacional, que tamén se podería dar o caso, a guerra co sector aznariano do PP galego ía ser aínda máis forte.
Polo que non queren agardar
alá. En primeiro lugar reclaman
un congreso extraordinario para

o outono para designar o sucesor de Fraga. Queren marcar
cos tempos aquí e non depender
de Raxoi.
As mensaxes que lle están
facendo chegar a Fraga neste
senso son múltiplas e todas van
na mesma dirección: xa non debe de ser o voceiro do PP na investidura do novo goberno. O
mesmo ex presidente recoñeceu
que podería deixar o primeiro
plano da política. Desde o
PSOE andan a procurarlle un
acomodo institucional.
Pensan que só así o PP pode
comezar un novo camiño. Fraga
non está en condicións políticas
de facer oposición. Se aínda están agardando e por se o pacto
entre nacionalistas e socialistas
non se levase a cabo. Un milagre
coma o de Madrid? “Máis ben
un desencontro entre PSOE e
BNG”, afirman desde o PP.
O problema do PP é que uns
queren seguir por un camiño
(reivindicativo con Madrid e galeguista, obrigando o Bloque Nacionalista Galego a enfrontarse
ao PSOE) e outros seguir xirando cara á dereita, (pola senda
aberta pola FAES de Aznar).
Ante a actual situación e a
correlación de forzas existentes, tamén hai no PP quen
aposta por un entendemento de
Raxoi co sector autóctono do
partido. Sería chegar a un consenso polo que o grupo de Cuíña vise recoñecidas tanto as súas arelas sucesorias como a liña
partidaria propia. A cambio, o
PP apoiaría a Raxoi en Madrid
para realizar o cambio no partido. Cuíña, presidente do PP,
Crespo, secretario xeral, con
Barreiro como portavoz parlamentario? Podería ser unha das
opcións, opina un alcalde do
PP.
O que si está claro e que
Palmou xa non exerce, de facto, de secretario xeral. Presentoulle a Fraga até en tres ocasións a súa dimisión irrevogábel. O acordo é agardar aínda.
Pero Palmou non ten tempo.
Quere comezar o próximo curso como profesor de dereito na
universidade de Vigo. Así que
pretende deixar o cargo, todo o
máis tarde en setembro. Seguirá de parlamentario e dedicarase á avogacía.♦
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Co diñeiro da Xunta mantéñense máis de 2.000 familias afíns ao presidente en funcións

O que perden Fraga e o PP en Galiza
PERFECTO CONDE
É moito o que representa para Fraga perder a Xunta, pero máis aínda para o PP, que
ve como se lle vai das mans o
poder absoluto que ostentou
durante case dezaseis anos.
Dicían os vellos que onde máis
se perdeu foi na guerra de Cuba,
pero é probábel que esta expresión sexa substituída pola de
“Fraga e o PP non é que perdan,
é que se arruínan”, debido ás
consecuencias que lles pode ocasionar a súa saída do goberno da
Xunta e o conseguinte desmantelamento da rede clientelar que
foron tecendo, Galiza adiante,
durante os 16 anos de poder absoluto que ostentaron.
E non é só na propia estrutura
central do goberno autónomo, do
que van saír un presidente, catorce conselleiros e máis de 300 profesionais de confianza, senón tamén das distintas delegacións
provinciais, numerosas fundacións, consellos diversos e empresas públicas nas que o erario
público sustenta salarios de nivel
case europeo e lles dá orixe a prebendas de diversa clase e oportunidades de exercer as máis variadas formas de influencia e control
da evolución social e económica
das distintas zonas de Galiza.
En total, máis de 2.000 persoas afectadas, dende altos cargos e variado persoal de gabinete até asesores de todo tipo, secretarias, xornalistas, choferes,
etc. Como moitos dos compoñentes deste persoal de confianza chegaron mesmo a estabelecer, nos tres lustros largos que
durou a era fraguista, unha especie de endogamia laboral na Admistración pública galega, con
familiares enchufados ou colocados an varios departamentos, o
seu desterro agora vaise producir
con repercusión familiar. Como
lembraron varias veces representantes sindicais, dende dentro da

Guisa e Napo

poder máis intrínseco, radicado
na Galicia “profunda” e nos ámbitos que máis precisaban unha
protección ambiental razoábel.
De todo isto saben moito os alcaldes e os presidentes de Deputación que son do PP (Lugo, Ourense e Pontevedra), auténticos
operadores do alcatrán que encheron Galiza de pistas e estradas
que, en moitos casos, só serviron
para que a paisaxe se fose degradando innecesariamente,
Medios de comunicación

Desde a esquerda, Xesús Palmou, Mariano Raxoi, Manuel Fraga, Ángel Acebes, e Xosé Crespo, durante a executiva do PP que analizou o resultado do 19 X.
PEPE FERRÍN / AGN

propia Xunta, até se coñecen os
nomes dos que foron colocando
esposas, fillos, irmáns ou cuñados acó e acolá.
Empresas públicas
O PP non é que perda, coa chegada do cambio, a posibilidade
de gobernar Galiza dende a
Xunta. Tamén perde a de controlar empresas públicas tan importantes como a Compañía Galega de Radio e Televisión Galega, o Servizo Galego de Saúde, a Sociedade Galega de Medio Ambiente, a empresa pública de turismo Turgalicia, o Servizo Galego de Colocación, varias entidades de orde comarcal
que se constituíron como funda-

cións e, algo moi fundamental
que foi a súa xoia da coroa, as
numerosas fundacións hospitalarias coas que, dende os tempos de Romay Beccaría, Manuel
Fraga e o seu equipo viñeron solapando un intencionado proceso de reconversión da sanidade
pública en algo que se fose parecendo cada vez máis á privatización inspirada polo máis xenuíno liberalismo económico.
Exemplos hainos en hospitais
espallados sobre todo polas provincias de Ourense e A Coruña.
Non é de menor importancia
tampouco, para o futuro inmediato do PP, o feito de que cambie de mans a administración das
obras públicas, capítulo no que
as xentes de Fraga chegaron a
UXÍA E BRAIS

ser auténticos magos da prestidixitación política, sobre todo
mentres que o correspondente
departamento foi xestionado polo defenestrado Xosé Cuíña. O
inmenso volume orzamentario
que sempre representan estas
obras foi usado polo PP como un
importante elemento de influencia que lled serviu para contentar, segundo cada caso, a presidentes de Deputación e alcaldes.
Dáse a circunstancia tamén
de que o ter a chave do “cimento”, algo que rematou reforzando
enormemente a expansión da
propensión “feística” que nos úlimos anos azotou perigosamente a
paisaxe galega, mediante o liberalismo salvaxe da construción,
serviulle ao PP para reter o seu

Alén disto, onde maís vai notar o
PP o desaloxo do poder vai ser na
parcela de inlfluencia social a
través dos medios de comunicación. Evidentemente, Fraga é un
auténtico experto no control dos
mass-media, e Xesús Pérez Varela soubo aplicar medidas de control público sobre a información
publicada. O goberno de Fraga
deixa tras de si, unha longa experiencia de manexar fondos públicos para influír nos medios de
comunicación privados. Neste terreo, é, porén, na televisión onde
máis perde o PP coa súa saída do
goberno. A influencia deste medio no rural segue a ser extraordinaria e non é desprezábel tampouco nas vilas e nas cidades.
Que vai pasar?
Con todo este afundimento dos
resortes do poder do PP en Galiza, que vai pasar? O máis seguro
é que Fraga non resista a intemperie e que opte por retirarse por
fin da dirección máxima da súa
formación política. A brecha
aberta polo resultado das urnas
tamén pode inspirar a esixencia
de que alguén rinda contas do
que pasou, e, se a ameaza de ruptura entre “boinas” e “birretes”
antes non estaba descartada, agora menos aínda. Ou sexa, que
non hai mal que cen anos dure ni
poder que sexa eterno.♦

Subliñado

Devórame outra vez
LOIS DIÉGUEZ
Coñecemos ben as virtudes e chatas do PSOE, pois observamos as súas actitudes cando tivo que botar man do BNG. Só
en moi contadas ocasións as aprobamos. O acenderlle a mesma candea a Deus e máis ao Demo non vai coa filosofía do
respecto. Agora, Touriño comeza a repetir con demasiada insistencia que quere dúas vicepresidencias no goberno da Xunta. En realidade o que intenta é afogar a Vicepresidencia que
en boa lóxica lle correspondería a Quintana. É dicir, marcar xa
de inicio ao BNG para que non lle faga sombra. De súbito
vennos á cabeza a historia que protagonizaron as dúas organizacións no concello de Lugo. Mentres Orozco se dedicaba a
pagar viños nos bares, dar a man pola rúa e aproveitar para
botar as súas picadas contra os compañeiros, estes traballaban
no consistorio como as formigas. Despois, espelido el, devorounos. Xa se fixera popular, e a xente traga doadamente o
que lle meten polas pantallas. Agora, Touriño quere devoralos
outra vez, mais iso si, embelecido co sorriso máis cativador.
Agardamos nós que a experiencia do recente pasado serva para algo, para uns e para outros, e que os nacionalistas aproveiten precisamente as queimaduras de quen as padeceu. O
contrario levaríanos a unha dolorosa repetición da historia.
Galiza, non cabe dúbida, sería a perdedora.♦

Comeza
a transición
XESÚS VEIGA

C

ecais non temos a distancia física e
temporal suficiente para ponderar a relevancia do
sucedido na consulta electoral do 19 de xuño. Por
primeira vez dende 1981, o
conglomerado agrupado baixo as siglas PP-AP fica por
debaixo da suma de apoios
recibidos polo nacionalismo
e o Partido Socialista nunha
convocatoria ao parlamento
galego. E ademais, para
solemnizar a trascendencia
desa derrota, Fraga perde o
seu derradeiro plebiscito.
Con moitos anos de atraso e
con demasiadas servidumes
acumuladas no corpo social,
Galiza comeza a súa
particular transición. Para as
xeracións que coñecimos o
franquismo, a xubilación política forzosa de Fraga ten
unha dimensión simbólica
adicional: a reparación dunha parte da frustración
provocada pola baixa calidade democrática do sistema
político pactado a partir de
1976.
A notábel forza electoral
exhibida polo PP certifica a
consistencia dos vínculos tecidos dende o poder autonómico nas últimas décadas e
require a necesária recapitulación crítica por parte das
forzas políticas que, a pesar
desta vitoria histórica, non
foron quen de mobilizar unha parte do electorado urbano que participou no 14-M
do ano pasado para botar da
Moncloa os sucesores de
Aznar. Se Fraga ten hoxe 37
deputados e non 34 ou 33 é
por esa abstención de milleiros de persoas –algunhas seguramente novas– que non
sentiron como propia a tarefa de rematar co rexime fraguista ou que confiaron
pasivamente nos inqueritos
que anunciaban un derrubamento significativo do partido hexemónico.
O novo ciclo aberto na
política galega deberá
transitar sobre dúas
evidencias ditadas pola
maioría das persoas que optaron por un goberno
alternativo: o Partido Socialista debe encabezar a nova
arquitectura gobernamental
e o BNG debe ser un
componente substancial no
contido e na estrutura da
mesma. Interpretar
adecuadamente os mandatos
derivados dos resultados
electorais e atopar os equilibrios esixidos polos mesmos
forman parte das
responsabilidades asociadas
ao triunfo electoral.
E os perdedores?
Saberán aceptar a derrota ou
aproveitarán os últimos dias
para abusar dos recursos públicos que ainda están a
controlar? Hai indicios para
pensar que van facer uso do
seu poder até o último
minuto.♦
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Os independentistas celebraron a súa III Asemblea en Ferrol

Anulada unha candidatura de AMI
para a dirección de Nós UP
H.V.
A III Asemblea Nacional de
Nós Unidade Popular celebrouse os días dous e tres de xullo en
Ferrol baixo o signo dunhas
divisións internas que se traduciron na anulación da candidatura alternativa á Dirección Nacional que presentaron
militantes próximos á AMI.
Aínda que o portal Galiza Livre
falou de “importantes disensións
internas”, as divisións rexistradas
na III Asemblea Nacional de Nós
Unidade Popular tiveron como
protagonista a un grupo minoritario dentro da organización, o chamado Canal Histórico, conformado por persoas próximas á Assembleia da Mocidade Independentistas máis unha base máis ampla.
Esta III Asemblea de Nós UP
implicou tamén a revalidación das
teses da Asemblea da Coruña, optando por constituír unha forza de
esquerdas nacional e seguindo o
traballo que comezou a raíz do chamado Processo Espiral de unificación da esquerda independentista.
O maior enfrontamento na III
Asemblea de Nós UP tivo lugar
cando se anulou por defecto de
forma a lista alternativa que presentaban sectores afíns ao sector

Manifestación de Nós-UP en Santiago.

do Canal Histórico. A Mesa da
Asemblea Nacional argumentou
que un dos integrantes da candidatura alternativa non formaba
parte da organización e procedeu
a invalidar a lista. A candidatura
alternativa aseguraba que esa
persoa si militaba, polo que a diferenza radicaba nunha cuestión
de interpretación.
A única candidatura que quedou e que conseguiu o apoio dunha maioría moi ampla, estaba encabezada polo profesor Maurício
Castro e integrada por outras catorce persoas. O portal Galiza Livre

sinalou que despois desta asemblea, Primeira Linha –organización
dirixida por Carlos Morais– acentúa a súa hexemonía sobre Nós UP.
A falta de flexibilidade da
Mesa da Asemblea para admitir
a participación da candidatura
alternativa na votación –que non
tería recibido o apoio maioritario– podería significar unha crise
nun momento no que os militantes de AMI comezaban de novo a
aproximarse a Nós UP despois
de sucesivos enfrontamentos.
Nós Unidade Popular é un partido político unitario no que a afi-

liación é persoal. Non conta con
forzas no seu seo, aínda que se nutre de militantes doutras organizacións, principalmente de Primeira
Linha, mais tamén hai independentes. A AMI non participara no
Processo Espiral de unidade da esquerda independentista e os seus
afiliados que están integrados en
Nós UP son minoría e forman parte dese partido a título individual.
Con todo, a esquerda independentista aínda conserva espazos de
convivencia como as asociacións
culturais do tipo da Revolta en Vigo, Gentalha do Pichel en Compostela, Artabria en Ferrol ou
Atreu na Coruña. Isto permite non
pechar as portas a futuros procesos
de reunificación ou de colaboración. De momento, tras esta Asemblea e despois de que Nós UP e a
FPG concorresen ás autonómicas
por separado, é difícil que o independentismo de esquerdas celebre
unido o Día da Patria. Esta posibilidade dáse por perdida a pesar de
que, como o ano pasado, se encargue de convocar unha organización equidistante de todas as posturas como Bases Democráticas Galegas. Considérase seguro que a
FPG e Nós UP celebrarán senllas
manifestacións o 25 de xullo. Nada
se sabe do que fará a AMI.♦

Ferrol
O pasado 1 de xullo, e tras 26
anos de espera, abríronse as portas do Museo Bello Piñeiro.
Dende esa data as instalacións
do antigo Hospital de Caridade
–integrado no centro cultural
Torrente Ballester e construído
no século XVIII– amosan uns
fondos agochados durante demasiado tempo, ante a falta dun
espazo axeitado no que poder
ser amosados ao público. Trátase da colección municipal de
pintura, conformada por xoias
de artistas como o propio Bello
Piñeiro, Máximo Ramos ou Pérez Villamil. Nas salas que ve-

Apostando pola arte
MARTINA F. BAÑOBRE

A cidade espera que este verán confirme o achegamento institucional á arte pictórica, coa inauguración de dúas pinacotecas de gran prestixio.
ñen de inaugurarse poderán contemplarse, asemade, cadros de
Soutomaior cedidos polo Museo
Raíña Sofía e até debuxos de
Castelao. O Museo Bello Piñei-

Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza

ro foi creado no 1979, aínda que
nunca chegou a funcionar como
tal nin a dispoñer dunha sede
propia. Dende aquela, parte das
obras que atesoura expuxéronse

A pesar da arrogancia que lle permite
toda a fanfarria de medios de
adoutrinamento de masas, o
neoliberalismo está a fracasar e levando á
ruína aquelas sociedades que o abrazan.
Á periferia, o elo máis feble e vulnerábel,
tócalle a peor parte.
O segundo fracaso histórico do
neoliberalismo está xa á vista de calquera
que se atreva a correr o veo da
propaganda. Galiza é un bon exemplo.
O neoliberaslimo está a converter o
proceso de modernización da economía e
da sociedade galegas nun calvario máis
que nun ascenso na escada do benestar.
O seu corolario máis rechamante é a
desfeita demográfica, o diario estado de
malestar de amplas capas da poboación.

CAMPUS -

A NOSA TERRA

nos baixos do Concello ou no
antigo Banco de España. Finalmente, e até a reinaguración do
Hospital de Caridade, permaneceron gardados da luz e das visitas. A estimación oficial apunta
a que o conxunto de traballos
expostos acada o valor de tres
millóns de euros. Por se fose
pouco, os amantes da arte teñen
estes días unha segunda cita
obrigada en Ferrol. O 7 de xullo
inaugurase na sede da Fundación Caixa Galicia cunha
agardada mostra que inclúe
obras de Picasso, Dalí e Saura,
entre outros moitos creadores.♦
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O Estado inviste en Galiza o 5,3% do que gasta en infraestruturas

Os plans de Fomento para o ferrocarril galego
seguen a ser confusos, segundo o BNG
H. VIXANDE
De momento, o Goberno central non mudou de actitude a
respecto das infraestruturas
galegas, a xuízo do BNG. A ministra de Fomento compareceu
diante do Congreso a petición
dos nacionalistas e estes consideran que non aclarou nada.
Os nacionalistas reclaman que o
Estado gaste na Galiza o 8% do
que inviste en infraestruturas no
conxunto de España, en lugar da
media actual, que abala entre o 4,6
e o 5,3%. O investimento estatal é
inferior á media de poboación que
ten o noso país e o BNG considera que se debe gastar máis desa
porcentaxe até chegar ao 8% para
salvar o déficit de infraestruturas
que padece o noso país.
O gran asunto pendente, para o
BNG, é o ferrocarril. Os nacionalistas queren que se definan prazos
e orzamentos plurianuais, pero na
súa comparecencia a ministra non
aclarou nada. “Non se pode falar
de cambios”, sinalou o portavoz
de prensa do BNG no Congreso.
As demandas do BNG para o
ferrocarril galego resumiunas o
deputado pola Coruña no Congreso Francisco Rodríguez. As mes-

mas son: “acelerar as obras do Eixo Atlántico, que estea rematado
entre o 2007-2009, que os tramos
de Santiago-Ourense e OurenseLubián teñan velocidades entre
220 e 250 quilómetros por hora,
que a conexión de Ponferrada coa
Meseta e de Ponferrada con Monforte sexa mixta e cunhas velocidades mínimas de 150 quilómetros hora e que no 2020 toda a rede ferroviaria galega teña dupla
vía, ancho ibérico e estea completamente electrificada”.
Estas demandas complétanse
coa de crear un servizo de proximidade ferroviaria nas áreas urbanas do Eixo Atlántico para colocalas en igualdade de condicións que outras zonas similares
do Estado que si contan con
trens de conexión metropolitana.
O Plan Estatal
de Infraestruturas Terrestres
Unha cuestión que separa ao
BNG do Ministerio de Fomento é
o Plan Estatal de Infraestruturas
Terrestres, PEIT. Neste sentido, a
intervención da ministra Magdalena Álvarez non mudou as posicións. O deputado nacionalista
Francisco Rodríguez sinalou que

Amador do Carballeiro
ten un buraco no cu,
que llo comeron os ratos
pensando que era pan cru.

En Galiza nin sequera hai servizo de proximidade.

este plan “está excesivamente escorado” cara Andalucía, a zona
centro e o Levante. A prioridade
destas rexións no momento de
transformar o ancho de vía ibéri-

co en ancho europeo confirma a
denuncia dos nacionalistas.
Ademais, sobre o ferrocarril
galego proxecta a súa sombra a
eventual redución de fondos euro-

O Fío da lingua

Así –coa coñecida música do Ai vai! Ai
vai! Ai vai, carallo, ai vai!- cantan en
Berredo, por terras de Agolada. Cru, aínda que despois, ao falar, noutros contextos, din crudo.
A palabra cru procede do latín crudus
e inicialmente o seu significado era o de
‘sanguento, que sangra’ pois é un adxectivo derivado de cruor ‘sangue’. Aplicábase á carne crúa.
Posteriormente, xa no propio latín, a
palabra foi ampliando significados. Así
cru foi significando ‘sen cociñar, sen cocer ’ ou ‘insuficientemente cocido’. E tamén ‘verde’ como oposto a ‘maduro’ falando dun froito . E mais ‘verde’ no sen-

Cru
HENRIQUE HARGUINDEY
tido de ‘vigoroso’. E ‘duro, cruel’. Finalmente, o adxectivo cru aplicouse a
unha materia para indicar o seu estado
natural, sen traballar, sen elaborar, en
bruto. Por iso falamos do petróleo cru ou
simplemente do cru, convertida xa a palabra nun substantivo autónomo.
Cruento/Incruento son, como é loxico derivados daquel cruor ‘sangue’ e
queren dicir ‘sanguento, ensanguentado’
e o seu contrario, respectivamente.
Polo dito, é doado entender que o sig-

nificado primitivo de cruel é ‘que fai sangrar, que goza co sangue’. Aínda que, despois, a crueldade non implique necesariamente verter sangue. Polo menos á vista.
Son numerosos os derivados galegos
de cru; limitarémonos a sinalar os verbos
encruar, encruallar, encruecer e recruecer que poden ter tamén un uso reflexivo.
E, naturalmente, tan galegos deben ser os
cultismos que conservan o d latino como
encrudecer e recrudecer pois que o portugués ten encrudescer e recrudescer.

peos. O BNG teme que prime o
criterio de eficiencia no investimento. Isto último levaría a construír as infraestruturas onde xa as
hai, é dicir, nos territorios máis desenvolvidos. Neste contexto, Galiza quedaría outra volta relegada.
Na comparecencia da ministra en resposta ao BNG, as aclaracións foron máis ben escasas, a
entender dos nacionalistas.
“Magdalena Álvarez limitouse a
sinalar que garante a redución das
diferenzas interterritoriais e afirmou que incrementaron o grao de
execución e gasto a respecto das
obras do Plano Galiza en comparanza coa época de Álvarez Cascos”, sinalou o Bloque. Sobre as
peaxes –a supresión de Rande e a
Barcala é outra demanda nacionalista–, subliñou que “vai colaborar na proposta de eliminación da
peaxe de Rande pero non foi máis
alá”. Na cuestión de portos, subliñou que “no anterior proxecto do
PP nin sequera viña o porto exterior que nós xa incluímos”. No relativo aos aeroportos, “respondeu
de xeito global, recalcando a
aposta do Ministerio por mellorar
a capacidade dos aeroportos do
Estado pero sen dicir nada a respecto dos galegos”.♦

E xa que falamos de carne crúa, falaremos de carne cocida para sinalar que iso
vén sendo a charcutería. A palabra procede do francés chair cuite ‘carne cocida’.
En calquera caso, sinalaremos que a cor da
carne (da crúa, claro) é o encarnado.
Certo é que non todos os produtos de
charcutería se preparan con carne cocida
e mesmo atópase o mesmo produto preparado en cru ou cocido. É o caso do xamón, por exemplo que entre nós preparouse tradicionamente en cru curándoo
con sal. Como tamén se fixo para conservar outros alimentos, particularmente
o peixe. De aí que falemos da salmoira
ou salmoura, que utilicemos o verbo salpresar e denominemos dous embutidos
como salchicha e salami, dúas palabras
que proceden do italiano.
En fin, sen crueldade ningunha: Bo
proveito!♦
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Hai unha pregunta que é obrigada, en que consiste o divorcio rápido?
Non significa que vaia ser
máis rápido na tramitación. Coa
lei anterior, a de 1981, desde o
casamento até poder iniciar os
trámites de divorcio, debían pasar un mínimo de dous anos,
agás excepcións. Estas excepcións implicaban que a separación legal de mutuo acordo podía facerse un ano despois de celebrarse o matrimonio, pero había que agardar outro ano máis
para iniciar os trámites de divorcio. Total, dous anos en calquera
dos dous casos.
Agora serán tres meses.
Tres meses para iniciar os
trámites desde que se celebra o
matrimonio. Os trámites de divorcio duran máis. Coa Lei de
Axuizamento Civil na man,
dous meses, pero eu nunca me
atrevo a dar prazos. En Vigo temos dous xulgados de familia e
están a tope, tardan moito. Houbo ocasións de agardar anos para celebrar a vista.
E por que tres meses e non
un día para comezar os trámites?
Xuridicamente hai un prazo,
pero non tiña por qué habelo.
Falamos da resolución de conflitos e non de razóns morais. O
do prazo é unha cuestión social.
Prazo existe desde a lei do 81 e
a que caeu daquela só con legalizar o divorcio. Ao ministro de
Xustiza daquela Francisco Fernández Ordóñez chamáronlle de
todo. A xente xa non o lembra,
pero había que consultar os titulares da prensa no 81 contra o
divorcio. Dicían que a xente ía
divorciarse por deporte, falaban
do que ían sufrir os pobres fillos... Houbo incluso quen propuxo que só se admitise o divorcio no caso de casamentos polo
civil, pero non nos matrimonios
canónicos, cando practicamente
até entón para casar polo civil
había que facer declaración de
apostasía e de feito ninguén casaba polo xulgado porque as dificultades eran moitas.
Hoxe as cousas cambiaron.
Hoxe o que pasou no 81 parécenos unha loucura, pero sempre hai sectores sociais que pensan que o mundo debe rexerse
conforme a súa moral, por iso temos esta polémica, que nos xulgados está superada.

Clara Beiró
‘O revolucionario non é o divorcio rápido,
senón que non haxa culpábeis’
H. VIXANDE

Clara Beiró é unha avogada viguesa especializada en dereito de familia que coñece en profundidade os problemas
do divorcio. Desde esa óptica, nesta entrevista aborda o
chamado divorcio rápido, do que defende a súa necesidade.

Todo tipo de casos

Os novos prazos
O dos prazos é o cambio máis
importante?
O radical non é que a xente
poda iniciar os trámites do divorcio tres meses despois de casar, o
revolucionario é que se asume
algo que nos xulgados xa tiñamos asumido desde hai moitos
anos, que non ten por que haber
un culpábel do divorcio, chega
con que os conxugues ou un deles non queira continuar. Na lei
do 81 tiña que haber unha causa
e a “vítima” debía dar unhas causas como o maltrato ou a infidelidade. Ao “culpábel” impúñanselle prazos longos como castigo. Durante todos estes anos
apareceu xurisprudencia segundo a que non ten que haber causas e o xuíz só tiña que constatar
que había unha quebra da convivencia. O xuíz ten que regular as
consecuencias do divorcio cando

de amigos; cando o divorcio é
normal, non o contan, pero si hai
dificultades, a xente amosa a cicatriz e vai contando as súas penas por aí. Os divorcios non son
como nas películas, non hai detectives nin nada diso.
É certo que se usan os fillos
como arma contra o outro?
Cada vez menos. Imponse a
sensatez, a xente ten claro que
unha parella pode fracasar pero
que iso non implica que a outra
parte sexa peor pai ou nai.
E que un matrimonio teña
bens gananciais non dificulta o
divorcio?
Na maioría dos casos, hai
que decidir que facer cun piso
hipotecado, os coches dos dous
membros da parella e os fillos.
Aínda que o matrimonio fose en
réxime de separación de bens, a
hipoteca sobre a propiedade hai
que continuar a pagala e correspóndelle facelo aos dous. O matrimonio é unha solución sensata para criar os fillos en común.
Divorciarse é caro, pero non
porque custe o proceso xudicial,
senón porque hai que manter
dúas casas cos mesmos ingresos
que antes.

PACO VILABARROS

os conxugues non son quen regulalas eles, cómpre ter en conta
que o dereito civil serve para a
resolución pacífica dos conflitos.
Precisamente o conflito era
unha consecuencia da demora
nos trámites.
Os enfrontamentos prodúcense cando non hai unha resolución xudicial á que aterse cando
alguén decide separarse e ten
que enfrontarse con problemas
como qué facer cos fillos. Se a
xente non sabe a canto ascende a
manutención dos fillos ou como
se regulan as súas visitas, iso xe-

ra conflito. O xulgado debe ser
rápido. A lei contempla que haxa
solucións rápidas aínda que sexan provisionais, á espera dunha
sentenza definitiva. Pero hai que
ter en conta que no tema matrimonial as circunstancias cambian. Se hai unha alteración
substancial das mesmas, por
exemplo, dos ingresos e dos gastos, porque os fillos comezan a ir
á universidade e algún dos pais
pasa a gañar máis, entón pode
haber a necesidade de cambiar a
manutención para adaptarse á
nova situación.

Que relación hai entre os
conflitos derivados do proceso xudicial e a violencia doméstica?
Hai moita xente que se divorcia por mutuo acordo e cando hai
conflito, resólvese de forma civilizada. Hai controversias, pero
non agresivas. Falo da maioría
dos casos.
Con todo, hai moitos problemas.
A prensa sinala os problemas; é lóxico, pero a maioría das
veces todo transcorre civilizadamente. Pasa o mesmo no círculo

Como muller, non ten unha posición especial?
Na miña carreira profesional
levei o mesmo número de casos
de mulleres que de homes e non
vexo a cuestión desde o punto
de vista do xénero. A lei fala de
proxenitor e de conxugue, pero
non hai unha atribución de sexo.
Iso paréceme moi ben. Despois,
hai que ser creativos nas solucións. A lei pide solucións personalizadas, non establece fórmulas porque cada caso depende dos fillos que hai, da hipoteca, dos colexios, da capacidade
para as visitas...
Volvendo ás criticas ao
chamado divorcio rápido, divórciase tanta xente que acaba de casar?
A maioría son parellas que xa
levan tempo casadas, pero teño
todo tipo de casos. O divorcio é
máis habitual cando hai conflito
porque necesita unha solución.
Se hai fillos precísase un acordo.
Unha parella sen fillos nin propiedades que leva anos sen
convivir, normalmente só se divorcia cando necesita o papel.
Entón non estamos nunha
situación dramática.
O divorcio non é obrigatorio e convivir sen desexalo,
tampouco. Hai xente que ten
convivencias moi difíciles, non
se fala e iso non ten sentido,
hai que darlle unha solución.
Logo hai que saber que o noso
sistema da separación hai países que non o entenden porque
a súa lexislación non a contempla. En caso de ruptura, do matrimonio pásase directamente
ao divorcio. Teño un caso dunha persoa que levaba anos separada e que tivo que tramitar o
divorcio a toda velocidade porque quería adoptar uns nenos
etíopes. As autoridades de alí,
esixíanlle estar casada para unha adopción en parella ou divorciada para adoptalos persoalmente, pero non recoñecían o
caso da separación. Para elas
era: está casada ou divorciada,
pero non a medias.♦
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A OMI designa a Galiza
‘zona marítima de especial protección’
GEMMA MALVIDO OTERO
Esta semana entra en vigor a nova normativa da OMI (Organización Marítima Internacional) pola que Galiza se considera unha zona marítima de especial protección. Esta designación converte a Galiza nunha das zonas máis protexidas do mundo a nivel de ecoloxía. Recoñéceselle, deste xeito, a vulnerabilidade das
súas costas fronte aos danos que poden derivarse das actividades
marítimas e, por extensión, queda recoñecida tamén a dependencia
económica da poboación galega en relación cos recursos mariños.
A OMI creou unha nova normativa en decembro do ano pasado
pola que os buques deben notificar a presenza nas costas galegas
antes de entrar nas súas augas.
Esta normativa aféctalles a todos
os buques petroleiros que superen as seiscentas toneladas de peso morto e que transporten unha
carga de petróleo bruto pesado,
fuel pesado, betume asfáltico ou
alcatrán e/ou as súas emulsións.
Esta nova normativa estipula
que os buques pasen por un mecanismo de control chamado sistema de notificación Wetrep, polo que os buques deberán identificarse e achegar información sobre a súa navegación, o tipo e a
cantidade de carga que levan a
bordo e o porto ao que se dirixen.
Esta información será enviada ao

Centro de Salvamento Marítimo
de Fisterra que deberá recibila
corenta e oito horas antes de que
o buque entre nas súas augas ou
pase preto das súas costas.
En caso de que se perda o
contacto con algún buque do que
se esperaban os datos ou de que a
devandita información non sexa
recibida, o Wetrep porá en marcha o seu sistema de emerxencia.
Este dispositivo inclúe medidas
de busca intensiva e de salvamento marítimo. Asegúrase, deste xeito, unha rápida intervención
dos equipos de seguridade en caso de naufraxio e de potenciais
catástrofes ecolóxicas na zona.
O feito de que os cargueiros
notifiquen a súa presenza con
antelación, permitiralles aos
Centros de Salvamento de Gali-

za comprobar se os buques que
lles están a enviar a información
figuran ou non nas listas negras
de buques monocasco. Segundo
o Centro para a Prevención e a
Loita Contra a Contaminación
Marítima, “os portos teñen potestade para negarlle a entrada
aos buques que consideren pouco seguros e, ademais, a información que reciben dos cargueiros axúdanlles a desenvolver

medidas de prevención, aínda
cando os buques naveguen en
augas internacionais”.
As costas galegas equipáranse
en nivel de protección a outras augas de Europa Occidental, como a
Canle da Mancha e as Costas de
Portugal, Francia, Reino Unido,
Irlanda e Bélxica que gozan das
mesmas medidas de seguridade
que a Gran Barreira de Coral de
Australia, Os Cayos de Florida e a

Sabana-Camagüey en Cuba.
Segundo Sebastián Losada
do grupo ecoloxista Greenpeace
esta normativa significa para Galiza “un paso importante na protección das súas costas e dos tesouros mariños, aínda que queda
moito por facer”. O obxectivo
radica en que “as medidas adoptadas nesta nova normativa se
vaian facendo de cada vez máis
restritivas, até o punto de que se
elimine o tráfico de mercadorías
perigosas nas nosas costas”.
Pero con isto non se pretende
que o problema se traslade a outras zonas menos controladas,
como poden ser África e o Suleste asiático, senón que o que se
busca é a extensión mundial da
normativa galega e, por suposto,
o seu estrito seguimento, porque
“de nada serve que se fagan novas leis se non se van cumprir”.
O día no que se aprobou esta
nova normativa para Galiza, nas
costas do suleste asiático, o cargueiro Exxon Valdéz transportaba petróleo, o mesmo cargueiro monocasco
que provocara, hai dezaseis anos en
Alasca, unha das peores mareas negras do continente americano.♦

A UNESCO declara a zona de Allariz ‘reserva da biosfera’
GEMMA MALVIDO OTERO
Vintedous novos lugares, dende
Allariz até a fronteira que separa
Mauritania do Senegal, son as incorporacións que a Rede de Reservas da Biosfera da Unesco fixo esta semana. Unha rede, a
MAB (O home e a Biosfera), que
exerce, dende hai máis de trinta

anos, un labor precursor en prol
do desenvolvemento sostíbel e da
conservación da biosfera. Conta
xa, en total, con catrocentas corenta e oito reservas localizadas
en cento dous países diferentes.
Segundo o concelleiro de medio ambiente de Allariz, Bernardo
Varela López, a zona (Allariz,

Rairiz da Veiga, a Bola e Vilar de
Santos) debe a súa presenza nesta
Rede Mundial de Reservas de
Biosferas ao “mantemento dos
seus valores culturais, ao coidado
do patrimonio histórico, artístico
e, sobre todo, ao uso sostíbel da
terra que permite a conservación
da fauna e da flora locais”. Mais a

Unesco ten en consideración tamén outros aspectos, como a conservación da etnografía, do patrimonio e das tradicións.
Non é a primeira vez que Galiza recibe unha denominación
deste tipo por parte da Unesco,
xa en novembro do ano 2002 as
“Terras do Miño” foron incluí-

das na devandita Rede Mundial
de Reservas da Biosfera. Esta catalogación abrangue o trinta e
nove por cento da provincia de
Lugo, é dicir, vinte e seis concellos que se unen, arredor das
concas altas do río Miño, para
preservar un espazo onde conviven as actividades produtivas
coa protección do ecosistema.
O obxectivo radica en que o
desenvolvemento non acabe por
matar a natureza nin a idiosincrasia dos pobos. Deste xeito, a Unesco integra nunha rede os lugares
que mellor se cinguen ao devandito obxectivo, permitíndolles aos
concellos optar a axudas e a subvencións económicas a nivel europeo, ademais da publicidade e dos
beneficios que ostentar este nomeamento reporta a calquera lugar.
Entre estes beneficios un dos
que máis vai notar Allariz vai ser
o do turismo, xa que segundo o
concelleiro Varela, “hai que ter
en conta que agora estamos situados á altura de grandes paraísos
naturais, como o Parque de Doñana, pois somos pouco máis de
catrocentos os lugares no mundo
que gozamos da denominación
de Reserva da Biosfera e isto fainos atractivos aos turistas”.
As perspectivas de futuro
apuntan cara a unha ampliación
dos espazos lindeiros coa zona de
Allariz até que estes se unan cos
espazos protexidos da Gran Cantábrica, futura reserva da biosfera española. Serán as delegacións que a
Unesco posúe nos diferentes países
as que propoñan a candidatura destes terreos e, finalmente, en París,
onde está a sede da Rede Mundial
de Reservas de Biosferas, decidirase se os devanditos terreos cumpren ou non as condicións precisas
para aumentar a lista da Rede. ♦

MANUEL CAO
Os recursos naturais son elementos básicos para o as estratexias
de desenvolvemento dos países. Unha primeira avaliación da
disposición de recursos devén necesaria para deseñar o modelo
de crecemento coa correspondente determinación de prioridades
e asignación de capital humano, tecnoloxía e financiamento.
Pois ben, se lle damos unha ollada ao mundo que nos rodea
veremos que a auga se está a converter nun recurso escaso que
está a desencadear enormes liortas –xa coñecidas en moitos lugares como guerras da auga– tanto polo seu uso inmediato como polo seu control a medio prazo. A auga estase a converter en
materia prima de valor crecente debido ao crecemento global, á
contaminación ambiental, á deforestación, etc. A medio prazo, o
tratamento e optimización do uso da auga será imprescindíbel,
de forma que se asignarán fondos para infraestruturas que favorezan o consumo racional e trataranse de mellorar as tecnoloxías
que optimicen a súa obtención, aplicación e tratamento residual.
Dispoñer de auga de calidade é fundamental tanto para o
consumo humano como para a produción de alimentos de calidade, sendo isto determinante para unha calidade de vida adecuada e para o mantemento da vida animal e da biodiversidade
vexetal no planeta. O avance da desertización está a crear problemas nalgunhas rexións do sul e levante español materializados na presión política a favor dos trasvases das cuncas do Ebro
e dos grandes ríos que desembocan no Atlántico provocando a
reacción airada das áreas deprimidas apremadas a cederen de
balde un recurso necesario para desenvolver as súas economías.
No debate da auga en España mestúranse temas ambientais,
procesos de desenvolvemento desequilibrado, ciclos electorais
autonómicos e sentimentos irracionais de nacionalismo español,
mais a orixe principal dos problemas radica nun sistema de desenvolvemento que asenta poboación e actividade económica
consumidora de auga en áreas hídricas cada vez máis deficitarias, agrandando os desequilibrios territoriais e presionando sobre o medio natural. As claves do deterioro ambiental proveñen
da urbanización masiva das ribeiras de Mediterráneo e da presión da agricultura intensiva, con altas taxas de produtividade
baseada na combinación de sol e produtos quimicos, o que aumenta de xeito exponencial o consumo de auga ao tempo que
castiga o contorno e reduce a calidade da produción alimentaria.

Nº 1.010 ● Do

Autorizada unha minicentral que a pon en perigo

Unha piscifactoría de Cee ameazada
de peche por Augas de Galiza
H.V.
A autorización dada a unha minicentral propiedade do fillo do
alcalde de Cee no río Castro por
parte de Augas de Galiza supón
unha ameaza de peche da piscifactoría do Grupo Tres Mares.
Calquera alteración do caudal do
río implicaría a morte das crías.
Augas de Galiza concedeu á sociedade Costa da Morte, da que forma parte o fillo do alcalde de Cee
(PP), unha minicentral no río Castro, dez quilómetros por riba da
piscifactoría de Tres Mares. No
proceso de concesión, a documentación de Augas de Galiza ignorou
a presenza da piscifactoría e non
se informou á empresa afectada do
expediente, cando Augas de Galiza tiña que facelo. Aínda así, Tres
Mares presentou algunhas alegacións, pero Augas de Galiza perdeunas. Inmediatamente despois,
a empresa recibiu a comunicación
da apertura dun expediente de ca-

A piscifactoría de Tres Mares leva corenta anos funcionando.

ducidade da concesión da canle de
auga da piscifactoría.
O proceso, cualificado de cacicada polos afectados, significa
implantar unha instalación que pode implicar o peche da piscifactoría, que leva aberta corenta anos e
que emprega, segundo a tempada,
a un total de entre sesenta e noventa traballadores. No verán o río
Castro leva un caudal tan baixo
que a piscifactoría precisa de toda
a auga para manter con vida as
troitas. Calquera variación do cau-

Que bo ser grande.
Porque só os grandes sabemos sumar: un a un, hora a
hora, a SER en GALICIA suma 389.000 ouvintes diarios,
fronte aos 158.000 da COPE, aos 147.000 da Radio Galega
e aos 102.000 ouvintes de Onda Cero.
Pero os grandes tamén saben restar: cada día a SER en
GALICIA ten 231.000 ouvintes máis que a COPE, 242.000
máis que a Radio Galega e 287.000 máis ca Onda Cero.
¡Mami, eu tamén quero ser coma a SER en GALICIA!

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes
Desembocadura do río Miño.

‘G

alicia conta cun recurso natural
como a auga en cantidade e calidade
apreciábel pero é incapaz
de rendibilizala”
Pois ben, Galicia conta cun recurso natural como a auga en
cantidade e calidade apreciábel pero é incapaz de rendibilizar este recurso tan escaso mediante a creación de sistemas de produción de alimentos e de proxectos de transformación materializados en industrias e estruturas institucionais de comercialización
que poderían dinamizar o espazo económico rural galego. Para
un observador neutral semella absurdo contemplar amplias áreas do interior transformadas en bosques de xestas, toxos e árbores diversas –algunhas especialmente agresivas como o eucalipto– nun estado de abandono absoluto só mitigado pola actuación
periódica dos equipos de apagalumes. Curiosamente, Galicia é
unha das poucas zonas onde aumenta o bosque e o censo de árbores autóctonas e, aínda que esta situación sexa boa para o ambiente global, podería ser compatibilizada cun modelo de desenvolvemento sostíbel da produción e industria alimentaria asentada en produtos de calidade apoiados nunha disposición de recursos envexábel e xa case imposíbel de atopar nas contaminadas e
superexplotadas terras de cultivo de Europa. Un estrago de recursos naturais tan evidente como o que se dá en determinadas
zonas do país, ao tempo que se expulsa man de obra moza dispoñendo de recursos financeiros e podendo contar coa tecnoloxía axeitada, non debería manterse por máis tempo.♦

dal podería matar todas as crías.
A piscifactoría está situada nun
lugar de grande impacto visual e
non sempre mantén o caudal ecolóxico mínimo, invade propiedades
de dominio público e ten a presa de
toma de auga fora de sitio, pero
sempre lle consentiron estas irregularidades. É agora, cando hai colisión con outros intereses, cando lle
abren un expediente de caducidade.
Trátase dunha das principais empresas nunha zona que está moi
afectada polo desemprego.♦
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P. CONDE

Novo secretario xeral da UGT galega

Xosé Antonio Gómez
‘A etapa de Fraga foi a do deterioro dos servizos públicos’
PERFECTO CONDE

No IX Congreso que realizou a UGT en Galiza, a semana pasada, deixou de ser secretario xeral Xesús Mosquera e foi elixido para subsituílo Xosé Antonio Gómez, un ourensán que descende das boas terras da Ribeira Sacra.
Vostede chega á secretaría xeral da UGT de Galiza nun momento especial. Non lle parece?
Coincide co inicio dunha etapa de esperanza e de cambio moi
importante. Polo menos, a alternativa posta en marcha polas urnas é mellor co que había antes,
que xa sabemos todo o que representou. Coido que será unha
experiencia política e administrativa moito máis fresca e, sobre
todo, máis limpa.
Que espera atopar nela?
Temos que ser prudentes todos e esperar o programa de traballo que nos presentan. Parece
que polo menos vai haber un compromiso claro de abordar os temas
sociais que antes nin se tocaban.
Por onde empezar?
Polos graves problemas de
traballo que ten Galiza. O primeiro deles, a precariedade laboral e a alta taxa de paro. O traballadores en precario en Galiza representan unha porcentaxe insoportábel que se coloca por riba
de calquera media europea. A
xente que non atopa traballo
agrava máis aínda os efectos desa precariedade. Só o 9 por cento dos contratos fixos corresponden a traballadores novos. E logo
está o grave problema dunha alta
existencia de sinistros laborais,
con todo o que levan consigo de
custos económicos e de dramas

persoais e familiares. Temos que
reducir á mínima expresión todos estes problemas. Sen esquecer tampouco que hai que dar solución ás desigualdades que aínda rexistra o noso mercado laboral entre homes e mulleres, por
exemplo. Ter temos abondos
problemas polos que loitar, e haberá que afrontalos todos.
De que maneira?
Abórdándoos con sinceridade e con boa vontade entre sindicatos, o goberno que se faga cargo da Xunta e os empresarios.
Vainos moito a todos en dar coas
soluccións.
Dende o sindicato que agora
lle toca dirixir, aspírase a ter representación na nova Xunta?
Non é que aspiremos a colocar alguén noso nese goberno. O
que pide a UGT é que se faga unha Consellaría de Traballo para
ver como se resolven os problemas do noso mundo. É unha reivindicación histórica da que non
imos renegar porque se trata de
algo indispensábel. No noso sindicato apostamos por un perfil
gobernativo que rexa axeitadamente os problemas laborais,
económicos e estruturais.
Como ve o panorama laboral galego?
As mulleres e a mocidade
son os máis castigados no que
toca ao mundo do traballo. Está

habendo moita xuventude ben
preparada que se ve obrigada a
irse de Galiza. Necesariamente
temos que incentivar unha política económica e industrial que sexa real e que sirva para resolver
os problemas. Se un viaxa por
Galiza adiante atopa parques industriais que non se sabe para
que serven, e logo dáse conta de
que falta superficie industrial
nos sitios onde realmente hai demanda dela. Está tamén o tema
das novas tecnoloxías, algo que
se fala moito delas sen resultados prácticos. Hai que abordalas
dunha vez con seriedade e eficacia se non queremos seguir todo
o mal que estamos.
Galiza está no mundo, e a
problemática laboral no mundo vai polo camiño que vai.
Que di vostede?
Estamos vendo cousas tremendas. Un modo americano de
neoliberalismo salvaxe que se
vai implantando coa doutrina
única de abaratamento de custos,
deslocalización e precarización
laboral. E agora, por se iso fose
pouco, chéganos a ameaza chinesa cunha forma aínda máis
drástica de recorte nos dereitos
dos traballadores. En vez de ir a
mellor, é evidente que andamos
para atrás no que á dereitos laborais e benestar se refire. Na mesma Europa hai tendencias moi

precoupantes coma esa terceira
vía de Tony Blair que nos leva a
unha fase de deterioro tranquilo
que nós temos que combater.
Até cando vai suceder isto?
Non é fácil prevelo. As forzas sindicais, as políticas, os traballadores en xeral e eu diría que
toda a sociedade temos que reflexionar e sermos abondo intelixentes para abrir camiños novos
que nos saquen da crise pola que
atravesamos.
Non lle parece que os sindicatos deberían ser os principais protagonistas desa reflexión? Algunhas revindicacións
estanse levando á súa marxe
mediante movementos altermundialistas, etc.
Claro que si. Os sindicatos
temos a obriga de saber que é o
que nos está pasando. Algo nos
está indicando que non estamos
facendo ben todas as cousas, e
iso hai que consideralo responsabelmente. Temos que analizar en
profundidade o que poidamos
estar facendo mal. Non podemos
pechar os ollos e negarnos a admitir que hai algunhas cousas
nas que se nos adiantan algunhas
organizacións non gobernamentais ou movementos altermundialistas, por exemplo. Ao mellor é que determinadas situacións que tivemos cerca de nós
creáronnos receos que nos con-

duciron a cometer algúns fallos.
Agora estamos nunha etapa boa
e imos chegar a un punto de encontro que rendibilice todos eses
movementos que, se cadra, antes
non se entendían tan ben.
No que respecta a Galiza,
cal é a súa análise da etapa política que acaba de rematar?
É a historia dun grandísimo
deterioro dos sevizos públicos,
do benestar e dos dereitos dos
traballadores. O déficit de investimento en servizos públicos que
acumulou Galiza, pola aplicaciónn do modelo salvaxemente
neoliberal de José María Aznar e
de Manuel Fraga, é enormemente prexudicial para todos. Non
sei nin como non acabaron con
todos nós.
E agora, que vai pasar cos
seus amigos no goberno?
Ben é verdade que as políticas laborais xa non dependen só
do que faga ou non faga un goberno galego. A loita hai que facela dende un sindicalismo internacional, pero agora ábrense en
Galiza expectativas de cambio
que, polo menos de entrada, tráennos un ar máis limpo. Imos ter
que ser cautelosos e estar á expectativa para ver se se chega a
ese consenso social que todos os
traballadores precisamos.
É vostede optimista?
Polo de agora, si. Podiamos
dicir que son optimista de ouvido, pero haberá que ver o que
nos pasa.
Por certo, as centrais sindicais sempre se ven a si mesmas
como as mellor implantadas.
Que sucede coa UGT en Galiza?
Pois que é a primeira forza
sindical galega. Roldamos os
60.000 afiliados. Xa non é que
sexamos a primeira organización
sindical. É que somos a primeira
organización dentro do país.
Como son as súas relacións
cos demais sindicatos?
Os traballadores non entendemos que non haxa unidade
sindical nos grandes temas. Temos que coincidir nos diagnósticos e nas soluccións deses grandes temas e, nese camiño, hai
moito que avanzar.
No interor da UGT hai tendencias?
Este é un sindicato socialista,
pero non hai familias dentro del.
Partimos da nosa autonomía sindical e isto imos defendelo estea
o goberno que estea na Xunta ou
en Madrid.
Hai quen di que non corren
bos tempos para o sindicalismo. É verdade?
Algo de verdade hai niso. O
sindicalismo implica compromiso, militancia, e quizais agora
mesmo abondan algunhas formas
de pasotismo ou de conformismo.
Sen compromiso, todo movemento asociativo está un pouco
coxo. Seguramente, non hai aínda
o compromiso e a militancia necesarios debido ao tempo que tardamos en acadar a democracia.
Xa que fala de compromiso. Cal é o da UGT co idioma
galego?
Moi claro. O noso compromiso co galego sempre foi o de
apostar pola súa defensa como
idioma propio e natural. O galego
é o idioma oficial da UGT, e iso
non só vai continuar senón que
vai avanzar na formación da nosa
xente no uso da lingua propia como patrimonio que é de todos.♦
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A bandeira independentista convive coa aposta autonomista

Coalición Canaria,
un nacionalismo que abraza España
AFONSO EIRÉ
O congreso celebrado por Coalición Canaria a fins de maio
no que se converteu en partido
político trae á actualidade un
nacionalismo ignorado cando
non incomprendido como o canario. Unha nación que lle queda moi lonxe a Galiza, pero coa
que temos cada vez máis lazos,
tanto económicos como sociais.
Coalición Canaria (CC) deixou
de ser “coalición” converteuse en
partido político. O proceso non é
doado porque o asemblearismo
está moi presente en illas como
Fuerteventura ou El Hierro. Isto
levounos a tomar a decisión de
que o proceso sexa “gradual”, xa
que tanto herreños (AHI) como
majoreros (AM) manteñen a súa
sigla orixinaria nunha forma de
“integración flexíbel”.
Paulino Rivero, voceiro de
CC no Congreso español e coñecido ultimamente por ser o presidente da Comisión do 11-M, foi
elixido presidente. Tamén se potenciaron os órganos executivos,
ampliándose a permanente e nomeando un vicepresidente.
Neste congreso, Coalición
Canaria aprobaba a definición de
“partido progresista, nacionalista, de obediencia exclusiva a Canarias, que ten como obxectivo o
maior autogoberno”. Algúns termos puideran semellar contraditorios desde a óptica galega pero
teñen a súa explicación canaria.
Outro dos acordos tomados,
sen dúbida o que levantou maior
revoeira, sobre todo en Madrid, foi
a decisión de adaptar como súa a
bandeira “popular”. Antes de
constituírse a autonomía, os nacionalistas adoptaron como súa a
bandeira amarela, azul e branca a
tiras verticais, con sete estrelas
verdes, que representan as sete
illas. O pacto autonómico levou a
institucionalizar unha bandeira semellante: mantéñense as tres cores, pero o azul é máis escuro e desaparecen as estrelas substituídas
por un escudo. Á bandeira orixinaria comeza a denominarse oficialmente como “independentista”.
Agora, CC non só rescata esta bandeira como súa, aínda que
só se declara autonomista, senón
que aproba que de conseguir un
goberno con maioría absoluta a
oficializará como bandeira.
Outra das medidas aprobadas
foi ratificar a ruptura dos pactos
e acordos co PP a nivel autonómico (mantenos nalgúns cabidos), para gobernar en minoría,
pero co apoio puntual do PSOE.
Esta ruptura é explicada por Rivero en base ás “deslealdades do
PP”, pero o certo é que os dirixentes canarios, con Rivero á cabeza,
tamén recoñecen que pactan con
quen máis diñeiro lles dea do Estado. Así, apoiaron a José Luis Rodríguez Zapatero e a dinámica é pactar
nas illas con quen ten o goberno do
Estado, aínda que, en 10 anos, tamén gobernaron por tres veces en
minoría, pero con acordos puntuais.

Coalición Canaria deu unha imaxe de unidade no seu congreso pese as disensións anteriores. Abaixo, Paulino Rivero, que foi elexido Presidente.

O distintivo da insularidade
Para os nacionalistas canarios, as
illas son un elemento central da articulación da autonomía. Esa insularidade marca tanto as súas reivindicacións como o seu xeito de organizarse, afectándolle mesmo á
conformación das organización políticas. Cada unha das sete illas vén
sendo unha autonomía en pequeno.
Esta situación dificultou que
CC aprobase neste congreso a re-

forma de Lei Electoral. Considérana necesaria, entre outras cousas polo aumento da poboación e
a nova distribución por illas, que
necesita factores de corrección.
Pero existe unha “tripla paridade” que é na que se asenta o
sistema autonómico canario na
actualidade: ningunha illa pode
pesar máis que as outras todas;
cada unha das dúas provincias
(Gran Canaria e Tenerife) non
pode sobrancear sobre das outras; e as illas pequenas xuntas
tampouco poden impoñerlles o
seu criterio ás illas grandes. Todas as illas teñen que ter representación no parlamento.
Dúas son as principais reivindicacións dos nacionalistas canarios fronte ao Estado. Por unha
banda, que se defina a mediana
das augas con Marrocos para poder explotar os seus recursos (o
continente está a menos de 200
millas). Pola outra, que as Cana-

rias teñan como súas todas as augas do arquipélago, marcando un
perímetro que o contorne, pois
hoxe son consideradas como “augas exteriores” as que están entre
illas. (As illas por seren volcánicas non teñen plataforma).
Problemas internos
As peculiaridades da insularidade leva non só a problemas na
propia autonomía, con enfrontamentos entre Gran Canaria e Tenerife, que mesmo pactaron alternarse na presidencia canaria,
senón nos mesmos partidos.
Así, logo de dous anos de crise interna, produciuse unha escisión en Coalición Canaria e a
creación doutro partido liderado
polo anterior presidente, Román
Rodríguez. Nas anteriores autonómicas quería repetir como
candidato, pero a Asemblea de
Coalición canaria elixiu a Adán

Martín. O primeiro era de Gran
Canaria e o segundo de Tenerife.
A fenda foise agrandando na
organización. Os de Gran Canaria e Lanzarote apoiaron a Rodríguez, constituíndose unha xestora á marxe da dirección de CC.
A ruptura, que ten que ver
moito coa poxa territorial, ten
igualmente unha compoñente
ideolóxica. Dentro de Coalición
canaria, Fuerteventura, Lanzarote e Grande Canaria son máis de
esquerdas que os de Tenerife e as
illas da súa provincia.
Así, Roman Rodríguez veu
acusando de dereitista ao goberno
de Adán entre outras cousas por estar coaligado co PP. Precisamente,
ao mesmo tempo que a escisión e
creación do novo partido, CC racha os pactos co PP. Esta situación
leva a afirmar a Paulino Rivero que
“demostra que só había un equivocado, Román Rodríguez, que os
demais estábamos no certo”.♦

O medo a Marrocos
Canarias queda moi lonxe. Alá en
África, aínda que moitos a visualicen no mapa de “España” (Portugal como se non existise) no recanto dereito de abaixo, rodeada
por un polígono irregular. Xa antes de chegar os mapas do tempo
á televisión e o turismo, sen sabela situar moi ben no mapa, pero si
nas coordenadas mariñas, moitos
galegos sabían que era a súa base
pesqueira. Logo foron os emigrantes os que tentaron saír do paro nas Illas Afortunadas con seguro de sol. Nalgunhas illas como
Fuerteventura, os galegos xa son
case un cuarto dos censados.
Pero seguimos a saber moi
pouco das Canarias e da súa situación política. Cando o fran-

quismo estaba a estirar a pata, pero daba aínda couces de bergallo,
Canarias era considerada como a
quinta nación do Estado e os nacionalistas galegos, vascos e cataláns, defendían a súa “africanidade”. Coñeciamos o MPAIC e o
seu líder Antonio Cubillo. Logo
apareceu Fernando Sagaseta,
ilustre voceiro en Madrid da
Unión del Pueblo Canario.
Coa formación de Coalición
Canaria, hai dez anos, que aglutinou a maioría dos partidos das
distintas illas, semellou que se diluía o nacionalismo, abandonaba
non só o independentismo, senón
a referencia á autodeterminación.
Desde fóra foi visto como un partido “autonomista” e as Canarias

desapareceron da linguaxe dos
outros nacionalismos periféricos
como referencia nacional para
construír un novo estado. As súas
alianzas co PP, tanto en Madrid
como en Canarias, acrecentaron
esa percepción.
O nacionalismo canario quedaba tan afastado dos outros nacionalismos como as illas, preocupado, sobre todo, de conseguir
diñeiro para investir e axuntándose con quen máis lles dese.
Para comprendelo é preciso
analizalo coa realidade xeopolítica e social das Canarias. Non vale a galega. Tampouco a vasca ou
a catalá. O Estado español, na
vez de inimigo é a súa garantía.
Por exemplo, porque non

apostan hoxe pola independencia? Porque teñen medo a que
Marrocos os anexione como fixo
co Sáhara. É unha reivindicación
marroquí, aínda que a deixan escoitar moito máis feble que a de
Ceuta e Melilla. Pero sóa máis
forte, canto máis aumenta o nivel
de vida nas illas, aínda que na Península impere a lei do silencio tamén nesta reivindicación alauí.
A anexión do Sáhara por Marrocos, marcou a percepción dos
nacionalistas canarios. Pero os
problemas con Marrocos xa son
reais. Non se trata unicamente das
pateras, senón de que Marrocos se
nega a dividir as augas xurisdicionais, porque para eles, as Canarias
forman parte do seu territorio.♦
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Os movementos de altermundialización asedian a cidade de Gleneagles

O cumio do G-8, entre África e o prezo do petróleo
CÉSAR LORENZO GIL
Os ollos do mundo fitan para
Gleaneagles (Escocia) onde os
oito países máis industrializados
debaterán sobre pobreza, cambio climático, prezo dos combustíbeis e consecuencias da
guerra do Irak. Mais as expectativas creadas parecen demasiado optimistas. Ás portas do
cumio, os movementos da altermundialización cobran uns folgos descoñecidos desde o 11-S.
Tony Blair xa escribiu as conclusións do cumio de Gleaneagles
antes de que comezara. O titular
en positivo anunciará que se
condonará a débeda de 18 países
africanos e latinoamericanos e
de que todos os países se comprometerán a estudar un plano
futuro para reducir a contaminación e deter o cambio climático.
O primeiro ministro británico
conseguirá, brillando entre os
flashes, esa imaxe coa que tantos
nenos soñan: anunciarlle ao
mundo que a pobreza está a piques de desaparecer.
Mais o optimismo do organizador é feble, segundo denuncian os gobernos dos países afectados e moitos analistas do cumio. A Escocia chegarán todos
os países (EE UU, Canadá, Alemaña, Francia, Italia, o Xapón,
Gran Bretaña e Rusia) a defender o seu e sen moitos ánimos

Tony Blair na rolda de prensa posterior ao encontro con Bob Geldof, promotor dos concertos do Live 8. Á dereita, portesta contra o G-8 en Xacarta, Indonesia.

de ceder en case nada.
O presidente estadounidense,
George Bush, xa afirmou que defenderá os intereses das grandes
empresas enerxéticas, vitais na
súa reelección e contrarias a calquera limitación nas súas emisións contaminantes. Así que os
planos para combater o cambio
climático quedarán en nada.
Para Jacques Chirac, presidente de Francia, a agricultura é
un tema que non se pode discutir,
polo que queda sen efecto o proxecto de potenciar a África e Latinoamérica como celeiros do

mundo grazas a un investimento
decidido de Occidente na produción de comida. Finalmente, a
axuda aos países subdesenvolvidos constará tan só de cartos para algunhas infraestruturas básicas e gastos de orde pública.
Este foi un logro de Gran Bretaña, que lonxe de reducir o seu
tráfico de armas, consegue desta
maneira un novo mercado. Blair
está convencido de que aumentando a axuda a África, os países
beneficiados poderán andar por si
sós mais a realidade indica o contrario. A condonación da débeda

só reduce os números vermellos
do conxunto dos países beneficiados nun 16 por cento. Así que os
investimentos acabarían outra vez
nas mans dos acreedores privados, que non perdoan.
A Unión Africana, que celebrou unha asemblea especial
previa ao cumio, xa pediu que se
elimine a débeda e recordou que
os países africanos xa pagaron
10 millóns de dólares máis do
que quedaran a deber en concepto de intereses. Para este grupo
de Estados, que se reuniu en Libia, cómpre que o continente es-

Librarías co expositor
dos Bolechas
Universitas (Santiago)
Abraxas
(Santiago)
Abraxas-2 (Santiago)
Salvadas
(Santiago)
Pedreira
(Santiago)
San Pablo (Santiago)
Follas Novas (Santiago)
Nenos Nais
(Teo)
Aula 10
(Sigüeiro)
Arume
(Ordes)
Parrado
(Melide)
Colón
(A Coruña)
Couceiro
(A Coruña)
Sisargas
(A Coruña)
Cento Voando (Sada)
Pap. Ferrolana (Ferrol)
Sargadelos
(Ferrol)
Del Campus
(Ferrol)
Brañas
(Carballo)
Villar
(Carballo)
Trazos
(Cee)
Mestura
(Cee)
Pondal
(Laracha)
Aguirre
(Lugo)
Trama
(Lugo)

Mago
(Chantada)
Central
(Chantada)
Murciego
(O Barco)
Praxis
(O Barco)
Mendinho
(Vigo)
Versus
(Vigo)
Casa del Libro (Vigo)
Mañán
(Vigo)
Librouro
(Vigo)
Andel
(Vigo)
O Pontillón
(Moaña)
Maraxe
(Cangas)
El Pueblo (Pontevedra)
Paz
(Pontevedra)
Sen Verbas (Pontevedra)
Escolma (Pontevedra)
El Altillo
(Bueu)
Miranda
(Bueu)
Arousa
(Vilagarcía)
Torga
(Ourense)
La Región (Ourense)
Platero
(Ourense)
A Nova
(Ourense)
Nenos
(Allariz)

O MUNDO DOS BOLECHAS
As aventuras dos teus personaxes favoritos
poderás atopalas nos novos expositores
das 50 principais librarías do país.

queza divisións doutros tempos e
certifique que só mediante a unidade nas prioridades se poderá
saír do “abismo”.
O cerco dos críticos
Se en Gleneagles todo parece xa
discutido, a atención céntrase na
celebración dun foro social ás
portas do cumio do G-8 e nas
constantes manifestacións (ao
peche da edición deste periódico
había máis de 400 detidos) dos
movementos de altermundialización, que afirman contaren
con máis de 100.000 activistas
en Escocia. Estas protestas son
as máis numerosas desde o 11-S.
Para moitos dos asistentes, o
ambiente que se vive recorda ao
de Xénova, en xullo do 2001,
onde morreu Carlo Giuliani.
Alertado desta posibilidade, o
ministro do Interior británico,
Charles Clarke, defendeu o
“modelo británico” de protección e incluso tentou pactar cos
manifestantes un itinerario e unha cantidade máxima de manifestantes para evitar problemas.
Mais a “asa negra” dos movementos, a que se considera de
corte anarquista, non aceptou e
presume de “superar” cada unha
das barreiras de seguranza que a
policía impuxo. Igual que ocorrera en Italia hai catro anos, o
obxectivo da protesta destes grupos é impedir que se celebre o
cumio e que os representantes de
cada país teñan que saír “precipitadamente”.
A carón deste modelo de protesta, o Foro Social formula actos
reivindicativos pacíficos e demanda unha loita contra a fame
realista e exenta de propaganda.
Activistas chegados de todo o
mundo expoñen a necesidade de
acometer reformas moi importantes no comercio mundial como único xeito de facilitar o desenvolvemento do sur, e polo
tanto, a eliminación da pobreza.
Tamén o establishment da
música se puxo en contra do G-8.
A iniciativa Live 8 (da que se fala na sección de ‘Fin de semana’
deste número) convocou artistas
de primeiro nivel en varios concertos en todo o mundo en recordo daquel Live Aid de hai 20 anos
contra a fame en Etiopía.♦
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Aquí fóra
francés, tan democraticamente sa, alar- cional. Non obstante, Blair é o capitán da
gada agora cun escepticismo rampante alianza con Washington e sumando a xerque actúa como unha trituradora irrefre- mana Angela Merckel, se vence no outoábel do texto constitucional en numero- no, e a ringleira de líderes do leste que
sos países, e unhas institucións moi ambicionan os fondos comunitarios pero
maioritariamente comprometidas co si, abrazan a política de George Bush e tesuscita un perigoso baleiro que, como men toda aproximación europea a Moscosempre, é terreo estercado para todo tipo va, quédanos unha Europa máis americade feirantes e apóstona ca nunca. E non só
los. E nesta aparece
por seis meses.
Tony Blair, o laborisEn resumidas condesamparo
producido
ta símbolo da Europa
tas, a alegría do desneoliberal e atlantisconcerto pode durar
pola inexistencia
ta, que parece disposben pouco. Todos os
to, co seu habitual cipoderes foron vencide espazos políticos
nismo, a liderar a redos pola cidadanía
organizados debería
ceita máxica: non
nunha loita extremadaqueres caldo, toma
mente desigual, pero o
activar
propostas
sete tazas! O que se
desamparo producido
pode agardar das ceinnovadoras para que pola inexistencia de
lebradas grazas de
espazos políticos orgaa democracia
Blair é cousa ben sanizados e con presenza
bida. O que anda a dinas institucións debeparticipativa
tamén
cir por Europa é o
ría activar propostas
mesmo que dixo hai se abrise camiño nunha innovadoras para que a
uns anos a propósito
democracia
partida terceira vía no arquitectura comunitaria cipativa tamén se abriReino Unido, engatuse camiño nunha arsando a moitos, mes- que evidencia desfases e quitectura comunitaria
mo aquí, co seu sorrique evidencia desfases
carencias”
so profidén e frases
e carencias que a poagora desempoeiraden atragantar profundas novamente.
damente. Pero as resO líder británico di que é un europeís- postas non van por aí nin cabe agardalas.
ta entusiasta e avanza ideas para a redefiNesa esixencia de maior adecuación
nición do proceso europeo. Que sexa ao sentir cidadán, sería o momento de
Blair o encargado de darlle unha resposta concretar con urxencia unha Europa alao non francés, virando á contra do que ternativa, un Porto Alegre europeo que
semellan querer dicir uns electores de- proxecte a Europa posíbel fronte á peor
mandantes dunha Europa mais social, non das imaxinábeis. Daquela, Blair non poé o único paradoxo deste asunto. Moito derá seguir dicindo que “entendeu a
non tamén é antiatlantista e partidario mensaxe” para logo negala.♦
dunha Europa con voz propia no mundo,
defensora da paz e da legalidade interna- XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)

‘O

Sede de Estrasburgo do Parlamento Europeo.

A Europa da Unión
XULIO RÍOS
O non francés deixou a UE varada nun terreo escorregadizo. A pesar da recoñecida
heteroxeneidade dos sectores que aglutinou o rexeitamento da Constitución, polo
menos podemos identificar dúas certezas.
A primeira, que en moitos sectores críticos co texto pesou a súa asociación cun
modelo de Europa afastado das preocupacións sociais, impulsora da directiva
Bolkenstein, neoliberal, ou, como moito,
socioliberal, en proceso de solapada deconstrución dun modelo social que durante décadas serviu de referente do capitalismo europeo. A segunda, que no non
franco-xacobino estaba totalmente ausen-

te a reivindicación dunha Europa dos pobos, e asentaba no esencial na noción de
cidadanía, pouco comprensiva coas demandas de construción dunha Europa diferente, dignificadora das identidades
mais fondas que a conforman. Isto último, claro está, era moito pedir, e soamente pode expresarse alí onde o arraigo
das convicións identitarias presenta signos de probada solidez e mesmo neste caso, a opción polo non é controvertida para quen pensa que na Unión está máis a
solución que o problema, dende a perspectiva estritamente nacional.
O divorcio entre esa maioría do non
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París acumula tres fracasos na fase final da escolla olímpica

Máis planos ca realidade en Londres 2012
CÉSAR LORENZO GIL
Londres superou finalmente a
favorita París na votación final de Singapur. A influencia
británica no sur, a través da
Commonwealth, e un proxecto ambicioso que cambiará
parte da cidade para a cita
olímpica decantaron a escolla
cara á vedraña capital imperial.

veite o “gasto” para acometer reformas urbanísticas que a capital
precisa para seguir medrando.
Entre outras cousas, moitos expertos consideran urxente que
Londres reforme amplios barrios
para suplir a demanda de solo residencial e comercial na city.

París tiña todos os puntos para
gañar a sede dos Xogos Olímpicos do 2012, pero volveu perdelos, igual que ocorrera cando
quixo organizar a cita no 1992 e
no 2004. O gafe francés xa serve
para unha comedia e os membros do comité organizador non
entenden os motivos deste novo
rexeitamento.
Está claro que nesta ocasión,
París era o inimigo que bater, a
cidade que tiña que demostrar
que o seu proxecto desta vez
contaba coa solidez que noutrora
lle faltara. E, certamente, a capital non estivo á altura de tanta
esixencia. O deseño dos xogos
carece de compromiso real de toda a sociedade francesa, na prensa apareceron moitas voces críticas cun proxecto ambicioso de
máis tendo en conta a situación
económica do país. A estas fisuras uniuse unha mediocre avaliación dos comités técnicos, especialmente os deportivos, que non
vían con bos ollos o proxecto de
estadio olímpico de Saint Denis.
Mais o que xogou na súa
contra definitivamente foi a diplomacia de última hora entre os
membros do Comité Olímpico
Internacional (COI) encargados
de decidiren quen fai os xogos.
Aí Londres foi máis raposo e
soubo xogar no corpo a corpo

Considerar unha sorpresa o fracaso do proxecto de Madrid respondería só a un “engano mediático”. Obviamente, os organizadores saíron a gañar pero era imposíbel a vitoria. Nos próximos
días falarán os medios de terrorismo e incluso de falta de aloxamento, pero aínda que esas eivas
(graves) estivesen resoltas, a cidade española non tiña ningunha
posibilidade.
A facilidade coa que a ETA
puxo bombas en Madrid nos últimos tempos meteulle o medo no
corpo ao COI, cando aínda está
recente o recordo do 11-M, supuña unha responsabilidade moi
grande, pero o terrorismo non fora atranco para a escolla de Barcelona. A seguranza nestes eventos non se decide pola “rutina”
dunha cidade sete anos antes.
O problema hostaleiro tamén
foi unha escusa. Igual que outras
cidades impulsan reformas urbanísticas, Madrid podería acometer unha expansión dos aloxamentos que paliase o déficit.
En calquera caso, a decepción é grande para o alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que tiña
nos xogos o trinque perfecto para promover a súa candidatura a
presidente do goberno. Pasqual
Maragall saíu moi fortalecido de
Barcelona’92.♦

Madrid, aínda verde

Trafalgar Square foi o centro das celebracións pola escolla de Londres para a cita olímpica do 2012.

dunha maneira moito máis definida e, polo visto, eficaz. Hai
que ter en conta que a diplomacia británica, a todos os niveis,
continúa a ser unha rede case
perfecta capaz de atraer vontades
en todo o planeta. A través da
Commonwealth, o Reino Unido
gaña simpatías nas elites (os
membros do COI son prohomes
de alto rango), especialmente nas
dos países do sur.
Outra das vantaxes da oferta

londinense é o ser un proxecto
“en construción”. Ao COI gústalle que os xogos olímpicos sirvan para dinamizar as cidades de
acollida. Quere ver obra, planos,
actividade económica que supoña cambios radicais na fisonomía das cidades escolleitas.
Cómpre lembrar o que dixera Joan Antoni Samaranch ao remate
dos xogos de Barcelona do 1992.
“Cada xeración que visite a cidade saberá que aquí houbo algo

grande. A pegada dos xogos quedou xa para sempre na pel barcelonesa”.
E aí Londres ten moito ao seu
favor. Todo queda por facer. O
estadio de Wembley promete ser
a estrutura deportiva máis avanzada do planeta e grandes arquitectos queren poñer o seu talento
á disposición da cita deportiva.
Até o propio Tony Blair, consciente de que os xogos sempre
dan perdas, xa pediu que se apro-

EXERCICIO E SAÚDE

XURXO LEDO

Exercicio para o verán
Agora que chega o verán e preferimos facer exercicio ao aire
libre mellor que meternos nunha
instalación, necesitamos coñecer que opcións temos para poder manter a nosa forma física
ou iniciarnos por primeira vez.
Que actividades son as máis
adecuadas? Fundamentalmente
hai que respectar:
–Non sobrecargar o corpo
con esforzos intensos en horas
de máxima calor.
–Non adestrar despois de
comer e facer todas as comidas
de forma regular. Así mesmo
non convén realizar esforzos
sen a enerxía abondo, por exemplo, non comer e ir igual a facer
exercicio.
–Tomar moito líquido que,
preferentemente, será auga ou
simellante e non cervexas ou
bebidas alcohólicas.
–É mellor decantarse por actividades de resistencia que por
actividades de forza porque a sobrecarga para o sistema nervioso

e o resto do corpo é menor.
–Procurar durmir o suficiente
para evitar a fatiga e a somnolencia característica do verán, que se
verá acrecentada se adestramos.
Seguindo o anterior as actividades serían:
–Paseos ou carreiras a baixa
velocidade a primeira hora da
mañá ou canda o solpor.
–Rotas en bicicleta.
–Partidiños de fútbol, baloncesto ou outros deportes nos horarios sinalados tentando manter
unha intensidade moderada e
descansando frecuentemente para beber e recuperar as forzas,
ademais de manter a temperatura
do corpo en niveis non perigosos.
–Xogar ao tenis mellor por
parellas porque o esforzo é menos
intenso e respectar os criterios anteriores de horario e demais.
–Nadar facendo pequenas series dun lado o outro da praia ou
da piscina tentando variar os estilos e sen preocuparse pola velocidade ou a perfección técnica.

–Facer piragüísmo recreativo tanto de mar como de auga
doce co obxectivo principal de
desfrutar.
Vemos que temos distintas
posibilidades que nos permiten
desenvolver as capacidades físicas e divertirnos sen poñer en
perigo a nosa saúde, só é unha
cuestión de vontade. Agora veremos algúns exercicios que son
moi completos e que podemos
realizar sen necesidade de grandes requirimentos.
–Abdominais variados, combinando aqueles cos pés no chan
ou cos pés en alto. Lembrade
que non é recomendábel enganchar os pés en ningún sitio ou
que nolos agarre outra persoa
porque incidimos negativamente na zona lumbar das costas. O
número de repeticións non é necesario que sexa moi alto, como
pensa moita xente, é mellor facelos máis a modiño e concentrados. Por iso recomendamos
entre seis e dez series de trinta

repeticións cun descanso de minuto e medio e tentando non facer todos os días os mesmos.
–Flexións de peito, apoiados
nas mans e nos pés, e variando a
apertura dos brazos. Este é un
exercicio moi completo no que
traballan unha gran cantidade
de músculos e axuda a desenvolver a forza. As zonas que
máis traballan son peito, brazos,
abdominais e lumbares. O número de repeticións será, igual
que nas abdominais, non moi
elevado, oscilando entre dez e
vinte e cun número de series de
cinco a oito con descanso de
dous minutos.
–Flexións profundas de pernas, colocando os pés de forma
que miren cara a adiante en paralelo e cunha abertura superior
á anchura dos ombreiros. Este
exercicio tonifica as pernas no
seu conxunto e os glúteos. Debe
facerse a velocidade media para
non sobrecargar o corazón. O
número de repeticións será en-

tre 15 e 25 cunha cantidade total
de series de non máis de seis.
–Paso longo con flexión
profunda do xeonllo adiantado e
mantendo o de atrás estendido.
Damos o paso adiante sen mover o pé de atrás e volvemos á
posición inicial (como se pivotásemos sobre un pé). Isto serve
para desenvolver a musculatura
das pernas, os glúteos e a flexibilidade da zona púbica, ademais favorece o desenvolvemento do equilibrio. Faranse
entre dez e 15 repeticións cun
número de series que oscilará
entre seis e dez. O tempo de
descanso será de dous minutos.
–Elevacións dos brazos estendidos á altura dos ombreiros
e realización de círculos a esa
altura. Isto tonifica enormemente os ombreiros e hai que ter
coidado con cargar o pescozo.
Realizar entre 20 e 30 círculos
combinando adiante e atrás, e
un máximo de oito series con
descanso de un minuto.♦

Yolanda Castaño.

Vén o ano Lugrís
Fran Alonso e Yolanda
Castaño en alemán
Veñen de publicarse en alemán dous libros con senllos poemas de Fran Alonso
e Yolanda Castaño en traducións directas
do galego de Franck Meyer. Nacidas no
marco do Taller de tradución literaria da
Universidade de Kiel, estas publicacións, que recibiron axudas do Ministerio de Cultura español, reúnen a poetas
de toda a xeografía lingüística española,
tales como Ángel Valente, César Antonio
Molina, Ángel Crespo, Luísa Castro, Kirmen Uribe ou Luís Alberto de Cuenca.♦
Xurxo Lobato.

Fállase o Premio de
Arte Isaac Díaz Pardo
O pasado martes coñeceuse o fallo do
premio de arte Isaac Díaz Pardo, un certame bienal convocado pola Deputación
de Pontevedra que ten a particularidade
de repartir 45.000 euros para a adquisición das obras dos autores premiados,
nesta ocasión dezaoito. Fotografías de
Vari Caramés e Xurxo Lobato, cadros
de Hector Francesch, Cristina Durán,
Marta Armada e Pablo Gallo, entre outros, así como a escultura de Patinha foron os seleccionados. Todas estas obras,
xunto coas outras once finalistas, formarán parte dunha exposición itinerante.♦
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Dionisio Gamallo.

Manuel Lugrís
visto por Cebreiro.

Biografía de Dionisio
Gamallo Fierros
O pasado martes 5 de xullo o escritor Daniel Cortezón presentou en Ribadeo o seu
último traballo, Dionisio Gamallo Fierros, varón de Porcillán. A sinfonía incompleta, unha obra biográfica sobre o
poeta, ensaísta e crítico literario. Baixo este título, Cortezón ofrece unha ampla análise sobre a obra e a vida do escritor, falecido no ano 2000, autor de diversas monografías de creadores como Rosalía de
Castro, Curros Enriquez, Bécquer ou Rubén Darío. A presentación realizouse no
marco do instituto que leva o seu nome.♦

n Corea xa coñecen a Xosé
Carlos Caneiro. O premiado
escritor galego publicou en
coreano a súa biografía literaria
do arxentino Jorge Luis Borges.
Caneiro xa fora traducido ao alemán e
en breve poderían aparecer versións
das súas novelas en neerlandés, italiano
ou portugués. Outro galego cos ollos
no mundo foi o produtor de cinema

E

Cesáreo González. O vigués foi pioneiro no mercado cinematográfico como
espectáculo de masas e tentou crear un
star systemespañol na depauperada
posguerra. Para lembralo, o Centro
Galego das Artes da Imaxe publica
Suevia Films. Cesáreo González.
Trinta anos de cinema español, un
recordo de tempos nos que a produción
propia arrasaba fronte a Hollywood.♦
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Lugrís Freire, un galeguista pioneiro
para o Día das Letras
Foi dramaturgo, fundador de A Nosa Terra e
presidente da Academia Galega
X.C.
A Academia tomou o acordo de dedicarlle o Día das Letras
Galegas de 2006, ao que foi un dos seus presidentes (19341935). Manuel Lugrís Freire (Sada, 1863-A Coruña, 1940), é
unha figura de grande relevancia no magma galeguista do periodo de fins do XIX e primeiro terzo do XX. A súa biografía
sitúao na fundación na Habana do primeira revista integramente en galego A gaita gallega, na renovación do teatro ou na
elaboración do anteproxecto de primeiro Estatuto de Autonomía. Foi membro do grupo fundador de A Nosa Terra en 1907.
Sada terá de ser o centro dos actos centrais que en 2006 celebrarán o Día das Letras. Alí naceu
Manuel Lugrís Freire e alí foi
onde situaba a acción da práctica
totalidade das súas obras de teatro, un xénero ao que dedicou
unha parte fundamental do seu
labor criativo. Lugrís Freire,
sempre citado tanto nas historias
da literatura galega como nos
manuais de historia en xeral, polo seu protagonismo político e
social nun periodo longo da vida
pública de Galiza, foi un esquencido. Francisco Pillado Mayor
ocupouse de rescatar o seu papel
en 1990, cando se cumprían cincuenta anos da súa morte, cun
traballo editado polo Castro, O
teatro de Manuel Lugrís Freire,
no que reivindicaba a súa figura,
“forma parte desa nutrida nómina de escritores galegos, absolutamente esquecidos e ignorados,
dos que apenas se fala ou se escrebe. As escasas alusións que
del se fan son para recordarnos
que foi, ademais do iniciador do
drama galego en prosa, o que
empregou, por vez primeira, o
idioma galego nun mitin político, celebrado na vila de Betanzos, no ano 1907”.
Lugrís marchou con vinte
anos a Cuba, e alí residiu até
1896. Axiña se integrou nunha
comunidade
especialmente
sensibilizada co galeguismo e
froito dese activismo que caracterizou toda a súa vida, é o
fundador da que se considera a
primeira publicación periódica
integramente en galego, A gaita gallega (1885-1889), aventura xornalística na que estivo
acompañado polo seu grande
amigo Ramón Armada Teixeiro. Nesta publicación, reeditada facsimilarmente polo Centro de Estudos Ramón Piñeiro,
aparecen numerosas colaboracións de Lugrís, que comeza a
producirse desde entón con
múltiples seudónimos: Roque
d’as Mariñas, K. Ñoto, aos que
mais adiante engadiu novas
aportacións como Asieumedre.
Ao regreso a Galiza, instálase na Coruña onde formou
parte do grupo da Cova Céltica, amistou con Pondal ou
Martínez Salazar e xa na liña
política nacionalista forma parte do grupo que promove o mo-

Manuel Lugrís nunha foto de mocidade e nunha homenaxe a Castelao en 1932, en Nadela.

numento de homenaxe aos
Mártires de Carral. En 1906 é
un dos fundadores da Real
Academia, da que foi numerario desde o comezo e presidente entre 1934 e 1935, cargo que
abandoa por motivos de saúde.
Enérxico defensor do galego, Lugrís é autor dunha gramática que tivo grande difusión, e
a xente do seu tempo referíase a
el como “Mestre da Fala”. Ademais da referida primeira intervención política en galego en
Betanzos ou o pioneiro labor
nas publicacións monolíngües,
Lugrís traduciu ao galego a
adaptación ao cine de Maruxa,
unha zarzuela de Luis Pascual e
Amadeo Frutos, en 1924.

posteriormente en 1936.
Contista, dramaturgo e poeta, a obra de Lugrís é bastante
voluminosa. Como poeta algúns dos seus títulos son Ardencias ou Versos de loita. Sobre o
seu traballo como poeta deixou
dito Carballo Calero que “xa no
estilo de Pondal, xa no de Vaamonde, xa no de Cabanillas,

chegou a posuír o suficiente dominio do verso para nos deixar
un fato de poemas apreciábeis.
Pero non posuiu o sostido vigor
do primeiro, nin a cultura do segundo, nin o tacto exquisito do
terceiro, polo cal cae a miudo na
pura declamación, ou no franco
prosaismo, ou na inoportuna derivación propagandística. Un

Fundador de A Nosa Terra
Pioneiro de tantas iniciativas
Lugrís afíliase en 1907 ao sindicato agrarista Solidaridad gallega, que nese mesmo ano promove a fundación do xornal A Nosa Terra, no que colabora asiduamente, representando o sector máis galeguista. Lugrís está
presente nese vertixinoso primero terzo do século XX en todos
os organismos sociais e políticos
ao redor dos que medra o nacionalismo, Irmandades da Fala,
Seminario de Estudos Galegos
ou a Federación Republicana
Gallega, e ingresa en 1931 no
Partido Galeguista, formando
parte do Consello Executivo e
aparecendo con Alexandre Bóveda como membro da comisión encargada de redactar o anteproxecto e o proxecto do Estatuto de Autonomía plebiscitado

A Academia galega
celebrará o seu centenario
Aínda que había outras propostas, a escolla de Manuel Lugrís Freire logrou práctica unanimidade do plenario da Academia. Non é
menor a influencia de ter sido Lugrís Freire fundador e presidente
nun curto periodo da institución que tamén en 2006 cumpre o seu
primeiro centenario de vida.
A Academia fora promovida na Habana entre outros por Xosé
Fontenla Leal que convenceu a Curros Enríquez para que presidise
a asociación iniciadora. Como outros símbolos nacionais –o himno
ou bandeira– na emigración cubana nacía esta inicitaiva que tomaría corpo o 4 de setembro de 1906 na Coruña. Alí estaba Lugrís,
que coñecía da súa estadía cubana, a todos os promotores.♦

auténtico estilo persoal non
conseguiu crealo. Non fondo
era un romántico con tendencia
á poesía oratoria. Onde se atopaba máis no seu elemento era
nos romances heptasilábicos
salpicados de endecasílabos, de
ton pondalián, xeralmente de
inspiración celtófila”.
Na dramatúrxia é onde se sitúa o miolo da obra literaria de
Lugrís. O teatro era para os galeguistas da época un traballo de
difusión fundamental, e en 1905
propician a criación da que era a
primeira compañía teatral de repertorio que existe na Galiza, a
Escola Rexional de Declamación. Aí está Lugrís, que sucede a
Galo Salinas na presidencia, promovendo un concepto do teatro
tamén con fins políticos e que
Francisco Pillado contextualiza,
“resulta evidente que non é produto da casualidade o papel de
capital importancia que se lle
atribuiu ao fenómeno teatral,
xusto naqueles momentos en que
diversos sectores do galeguismo
estaban a deseñar un proxecto de
cultura nacional. A este respecto,
sería curioso e revelador estabelecer as analoxía existentes entre
as primeiras obras dramáticas de
autores como Lugrís Freire e as
producidas anos despois por Antón Vilar Ponte. Lugrís sería a figura ponte –historicamente falando– entre a Escola Rexional
de Declamación e o Conservatorio Nazonal de Arte galega, fundado polos homes da Irmandade
da fala coruñesa en 1919”. Minia, Mareiras, Esclavitú, A Ponte
ou Estadeiña son algunhas das
súas obras.♦

O parnaso
de Teófilo
Braga
RAMIRO FONTE

‘N

a Galliza a poesia
tem a ingenuidade e
o fervor de uma
renascença”. Con esta profética afirmación conclúe Teófilo
Braga o limiar do seu Parnaso
Portugués Moderno. Situámonos en 1877. Nesta data
poucos parecen dispostos a defender, fóra dos pequenos
círculos do liberalismo
coruñés, o estatus literario dos
versos en galego. Entre eles,
un deses inmensos polígrafos
que no XIX souberon conciliar
humanismo, romantismo e
republicanismo. Teófilo Braga
parece dominar o panorama
crítico de Portugal. O profesor
acabou sendo o primeiro presidente do goberno provisional
da República. Non hai moito
que vin unha fotografía de Joshua Benoliel, na que un vello
con chistera e levita,
acompañado doutras personalidades, proclama a República
desde un balcón. Existe entre
as biografías intelectuais de
Teófilo Braga e Manuel
Murguía un extraordinario paralelismo. Sospeito que chegaron a cruzarse epístola, e sabe
Deus en que arquivos
académicos andarán perdidas.
Non convén esquecer o papel
de crítico da nosa literatura,
case tan importante coma o de
Murguía ou Brañas. Ademais
das páxinas que lle dedica no
Parnaso, o prólogo que lle pon
ó Cancioneiro popular gallego
de Pérez Ballesteros tamén
merece unha lectura.
Remexendo nas reboticas
dos libros de vello, atopo un
exemplar do Parnaso
Portugués Moderno,
perfectamente conservado.
Abro as follas ó azar e, para a
miña sorpresa, leo “Ariños, airiños aires...” Xustamente, a
terceira parte desta antoloxía
está dedicada a “Os lyricos gallegos”. Con Antero de Quental,
Almeida Garret ou Gomes Leal
aparecen Rosalía Castro de
Murguía, Alberto Camino,
Valentín L. Carvajal Ventura
Ruiz, e unha boa colección de
cantares populares, tirada dun
periódico chamado Galicia.
Non son un paciente lector de
antoloxías, pero con esta fago
unha excepción.
Os críticos serios da nosa
literatura teñen o deber de
chamar a atención sobre a importancia que ten para a nosa
poesía o Parnaso de Teófilo
Braga. É a primeira saída ó
mundo da nosa poesía. O primeiro encontro coa Grande
Tradición que exemplifican os
románticos lusitanos. Curiosamente, antes de existiren
como volumes de versos
Follas Novas, Aires da miña
terra, Queixumes dos pinos.
Dá un pouco de mágoa non
ter con quen comentar estas
cousas. E aínda menos mal
que estas erudicións lle sinalan a un o camiño da filantropía. Refírome, claro é, á filantropía literaria.♦
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Cartelismo político
na Fundación Luís Seoane
A.N.T.
O 7 de xullo abre na Fundación
Luís Seoane unha exposición
de cartelismo político contemporánea baixo o título Arte e
solidaridade. Os artistas españois e o cartelismo sociopolítico.
Comisariada por Xosé Gómez
Alén, director da Fundación 10
de marzo, expóñense 86 carteis
elaborados a partir de mediados do século XX, seleccionados entre os máis de 15.00 custodiados nos arquivos históricos de Comisións Obreiras e
realizados por artistas españois
dos máis diversos movementos
estéticos e que estiveron comprometidos na loita antifranquista. Exíbense obras de Picasso, Miró, Alberti, Ortega,
Brossa, Saura, Genovés, Ibarrola, Tàpies, Arroyo, Guinovart, Manuel Valdés ou o Equipo Crónica. Do total de carteis,
22 son obras pertencentes a autores galegos, entre outros Luís

Seoane, Isaac Díaz Pardo, Xaime Quessada,
Xosé Luís de Dios, Conde Corbal ou Mercedes
Ruibal.
A mostra presenta
unha selección que inclúe cartelismo que vai
desde o campo da abstracción ao do informalismo e de correntes como o expresionismo, o
surrealismo, o cubismo,
o realismo ou o Pop Art.
A mostra está montada
cronoloxicamente e tamén con catro seccións
diferenciadas: Pacifismo
e solidaridade, con carteis contra a guerra, o
militarismo e a intolerancia ou a pena de morte, mentres outros enxalzan o sentimento de solidaridade que simboliza
a celebración do 1º de
maio; Liberdade e democracia, acolle obras que

teñen como tema fundamental a loita pola
amnistía, a denuncia
da represión, a defensa das reivindicacións
autonómicas, candidaturas electorais ou o
recoñecemento a determinadas personalidades histórica como
Dolores
Ibárruri,
Lluis Companys ou
Paulo Iglesias; Sindicalismo e conflito social, material sobre as
folgas mineiras dos
primeiros 60 e a loita
dos labregos galegos
e finalmente o panel
Cultura democrática,
que recolle carteis referidos a actividades
culturais ou de homenaxe a personalidades
como Castelao, Alberti, Celso Emilio Ferreiro, José Afonso ou
Miguel Hernández.♦

Cartel de Luís Seoane para as eleccións de 1977.

Poucas copias en galego
de O soño dunha noite de San Xoán
M.B.
Vén de se estrear a nova produción da empresa coruñesa
Dygra Films, O soño dunha
noite de San Xoán, inspirada
na obra de William Shakespeare. Mais o número de copias
en galego non é o esperado
tratándose dunha película e
dunha produtora do país. Das

18 salas que proxectan o filme
só 7, repartidas entre as grandes cidades, contan coa versión galega. Os Multicines
Equitativa, na Coruña; Multicines Galicia, en Ferrol; Cines
Cristal, en Lugo; Multicines
Valle Inclán, en Compostela;
Multucines Norte, en Vigo;
Multicines ABC, Pontevedra e

Cine Dúplex, en Ourense ofrecen a cinta na que o trasno Perecho fala en galego.
Dende a Mesa pola Normalización Lingüística laméntase
que “sendo capital galego o
que produciu o filme, non se
poda ver a versión realizada no
noso idioma en todas as vilas”.
Carlos Callón, presidente da

Mesa, coida que a escolla das
cidades á hora de priorizar é
axeitada, “máis cómpre corrixila” para que ninguén se quede sen opción.
Callón ve no reducido número de copias e de salas “un
sinal de atraso e unha falta de
confianza das empresas galegas na nosa lingua”.♦
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Escritores
na televisión

Poesía galega editada en Portugal
Novas obras de Fran Alonso e da novísima Alicia Fernández
Títulos: Balada solitaria / Botar o mar polos ollos.
Autores: Fran Alonso / Alicia Fernández.
Editan: Eterogémeas / Tema.

Éditos en Portugal mais de autoría galega, os textos dos dous títulos que seleccionamos para
hoxe, veñen asinados por un poeta xa experimentado (Fran
Alonso) e unha poeta nova (nada
no 1987), e que partillan tamén o
feito de estabeleceren dous tipos
diferentes de diálogo coa fotografía,
arte
plástica que Alicia
presenta víncu- Fernández
los moi evidentes coa poesía. sorprende;
Balada so- por moito
litaria é un lon- que un teña
go poema ao coñeque lle foron cemento
efectuadas múl- doutras
tiplas fracturas precocidad
nas que se intercalan foto- es poéticas.
grafías
para
harmonizar co
texto, monotemáticas, variacións
sobre un único tema. Fran Alonso
fala da soidade fronte ao mundo,
da impotencia xerada pola soidade, da imposibilidade de evitala
ou da condena a padecela sen visos de albiscarlle unha saída. Versos, que queren ser sinceros, limpos, duros, reais e andan na procura de estabelecer os lindes da
humanidade. Angueira que veñen
reflectindo os textos de Fran
Alonso nos últimos tempos (lembremos os Males de cabeza ou Silencio) de xeito transparente, seguramente extensíbel a todo o seu
corpus literario, e que ten moito
que ver coa soidade, con esa soidade nova dos que están sen ninguén entre moita xente, unha soidade que caracteriza fortemente
os ambientes urbanos aínda que
sen patente exclusiva.
Co texto de Fran Alonso alternan as fotografías (ou a fotografía) en branco e negro de Renato Roque, estabelecéndose entre fotografía e texto un convivio
que fai a lectura e visionado deste libro sexa experiencia difícil
de esquecer. Aínda que non son
excesivamente frecuentes, esta
non é a primeira vez que unha
tentativa deste estilo ten saído á
luz. Sempre que as houbo foron
ben recibidas pola crítica, aínda
que ao lector non pasaran de parecerlle experimentos curiosos.
Porén, este non é un caso máis,
en absoluto. A fotografía de Renato Roque, fondamente evocadora, xogando cos ángulos, coas
perspectivas, sintoniza co texto
de Fran Alonso, de xeito que fotografía e texto non fan senón reforzárense mutuamente, quebrar
a soidade do texto único mediante a reafirmación, coincidente,
de cada unha das interpretacións
ofrecidas. Poucas veces se ten
acadado un índice de complicidade tan elevado entre fotografía
e poesía.

Fran Alonso por Calros Silvar.

O volume vén apadríñado
por unhas atinadas palabras preliminares de Teresa Siza, directora do Centro Português de Fotografia, quen, en prosa breve e
moi clara, incide, alén do diálogo entre fotografía e poesía, na
deconstrución dos referentes e
do sentido da vida, no desenraizamento de si mesmo no home.
Na primeira parte de Botar
o mar polos ollos tamén convi-

ven poesía e fotografía. Desta
vez trátase dunha fotografía
que tende ao motivo abstracto,
caracterizada pola predominancia da cor azul, tamén estabelece diálogo co texto, agora
un diálogo ilustrador que procura a suxestión dun xeito máis
convencional que o daquelas
da colección CurtoCircuito,
unha illa alternativa de creación e liberdade, de diálogo

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

1. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.
Xavier Vence.
A Nosa Terra.

2. MELODÍA DOS DÍAS USADOS.
Anxos Sumai.
Galaxia.
3. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.
4. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.
5. NON SEI CANDO
NOS VEREMOS.
Anxo A. Rei Ballesteros.
Galaxia.

2. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.
Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
3. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.
4. FOLLAS DO BACALLAU.
Xabier Paz.
Xerais.
5. ORIENTARSE POLA RIBEIRA
SACRA.
Gonzalo de Francisco.
Baía.

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

coa beleza, nacida da paixón
pola literatura e a ilustración.
A moza poeta de Escairón, á
hora de presentar o seu primeiro
poemario escolleu versos de Olga Novo, de Lucía Novás, de
Mónica Góñez, de María Lado
e de Lupe Gómez; e féchao cun
“Epílogo ou plaxio” no que se
remudan uns versos de Elvira
Riveiro Tobío. Toda unha declaración de intencións, de intencións e de posición, de coñecemento do lugar (poético) no que
quere que os seus poemas convivan. O primeiro que hai que
dicir da poesía de Alicia Fernández é que sorprende; por
moito que un teña coñecemento
de precocidades poéticas (tantas
veces malogradas por esta razón
ou aqueloutra) non deixa de admirarse ante casos coma este,
onde a seguranza expresiva resulta pouco frecuente en poetas
destas idades. Con todo, hai que
dicir tamén que non se escolleu
un rexistro poético claramente
diferencial con respecto á poesía que as poetas da xeración
máis nova veñen facendo. Sempre é desexábel, polo menos
aparentemente, o contrario, porén Alicia Fernández optou
máis pola integración dialogante, que pola contundencia sacralizadora da individualización.
Botar o mar polos ollos é
un poemario que ten como centro o tema amoroso e viu a luz
nas Edições Tema, que xa nos
teñen regalado outros títulos
ben interesantes. Estes de Alicia Fernández son versos de
amor, de desexo, de promesas,
tamén de escolla, de agardanza
e inclusive un chisco de desespero, de seguranza, de mar, de
mans de millo, úteros, area, beizos, de sal, de paisaxe urbana,
litoral e sobre todo epidérmica.
Para construír poemas breves,
algún moi breve, poemas de
procura ou de achado, en ton
declarativo ou tamén insinuante, poemas que son a voz dunha
muller segura; se ás veces se ve
tocada pola desorientación iso
non é senón momentáneo.
Nestes versos non hai lugar
para o exceso verbal e si para
unha evocación que non procura o lucimento senón a efectividade comunicativa. A voz poética non só amosa seguranza senón que tamén demanda a complicidade dun chiscar de ollos
ou da confidencia. Poesía de
dentro e directa, sen embrullo
nin marcos. Alicia Fernández, a
quen xa definíramos como unha das esperanzas da poesía galega, é unha fermosa realidade
que xa está aquí, Botar o mar
polos ollos confírmaa. Vindeiros traballos que individualicen
máis o seu discurso debuxarán
o horizonte de expectativas que
o seu nome esperta.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Palabra de autor palabra de
autora recolle os comentarios
que 126 autores fixeron das
súas propias obras no espazo
da
Televisión
de Galiza
do mesmo
nome. Este
programa
emitiuse
após o
telexornal
como fiestra
á literatura. O libro, que
ademais inclúe unha reseña bibliográfica, vén acompañado
por un dvd que recolle a intervención do autor na televisión.
Edita a Compañía de Radio
Televisión de Galicia.♦

As literatas
Xerais publica Estatuto xurídico da lingua galega, de Antonio
Xavier Ferreira Fernández, Alba
Nogueira López, Anxo Tato Plaza e Luís Villares Naveira. É un manual destinado ao espazo
universitario
sobre os
dereitos
lingüísticos no
uso do galego,
as maneiras de
defendelos, como se regulan
e a comparación entre o estado
de cousas en Galiza e en Euskadi ou Catalunya.♦

O poder do vento
Como libro técnico e estado da
cuestión se presenta La economía eólica en Galicia. Magnitudes, dinámicas y efectos estructurales,
editado pola
Asociación
Eólica de
Galicia. A
través de varios estudos
se analiza cal
é a situación
actual do
mercado enerxético, a
importancia do vento como
subsector específico e a súa
evolución nos últimos anos.♦

Casas de indianos
Teresa Táboas Veleiro publica
Emigración e arquitectura.
Os brasileiros, unha
aproximación técnica ao
modelo de construción que os
emigrantes
retornados
do Brasil
trouxeron
da súa experiencia americana. A decana do Colexio de
Arquitectos
de Galiza dá
conta da
estrutura social e os conceptos
estéticos destas casas.♦
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Fouce
Nº 234. Xullo do 2005.
Dirixe: Xosé García.
Edita: Sindicato Labrego Galego.

A actualidade do séctor lácteo
centra a meirande parte deste
número. O acordo entre todos
os sindicatos labregos europeos en Billund (Dinamarca) sobre o prezo mínimo do leite.
Tamén se analiza unha posíbel
fraude na distribución de
patacas.
Outro tema de interese
neste eido
éa
agricultura
transxénica
e os seus
problemas.
Inclúese
unha entrevista con Xoaquín Álvarez,
socio fundador da adega
Terras Gauda. Dáse conta da
iniciativa de varios
viticultores do Ribeiro, que
sulfatan só cinco veces ao ano
con xofre de fol.♦

Aceimar
Nº 47. Ano 2005.
Edita: Colexios Marcote.

Francisco Martín explica a
iniciativa dos talleres de
orientación académicaprofesional. Felipe Alconada
explica as vantaxes
das
residencias
escolares
na
educación
dos nenos.
Dáse conta
dun traballo
de alumnos
de 4º da
ESO sobre
Rianxo e Ribeira. Ademais,
hai noticias sobre a actualidade dos centros Marcote (escola de cinema, escola de hípica,
escola de xadrez e de turismo,
entre outras).♦

Abrente
Nº 36. Abril-xuño do 2005.
Edita: Primeira Linha.

André Seoane critica as
tendencias idealistas e
místicas do Movemento de Liberación Nacional Galego.
Domingos Garcia explica certos aspectos sobre o laicismo
do Estado. Igor Lugrís
considera un erro que os
colectivos gais apoien a idea
do matrimonio.
Mikel
Irastortza
relaciona
o proceso
de normalización do
éuscaro e a
construción
nacional
vasca. Toni
Gisbert analiza o papel do País Valenciano na articulación dos Països
Cataláns. Tamén se dá conta
do terceiro aniversario da
páxina electrónica
www.primeiralinha.org.♦

O que cantaban os goliardos
A colección ‘Clásicos en galego’ traduce
os Carmina Burana, mostra da poesía profana medieval
Título: Carmina Burana.
Edita: Xunta de Galicia/Galaxia.

A coleción Clásicos en Galego
que dirixe M.C. Díaz y Díaz tenta e consegue avanzar un chanzo máis na normalización por
medio da tradución dos clásicos
–non só grecolatinos– á nosa
lingua en edicións coidadas A pesar
e traducións revisadas que ga- do título,
ranten a súa non todos
os poemas
solvencia.
Inaugurábaa que forman
Catulo cos Poe- o códex
mas, despois vi- son de
ñeron títulos im- temática
prescindíbeis
para a nosa cul- amorosa.
tura como son Hainos
as Fábulas, de satíricos,
Fedro; Dafnis e tamén
Cloe, de Longo; cancións
Satiricón, de tabernarias
Petronio, os es- e mesmo
critos de Ciceron Sobre a ve- dous
llez, Sobre a dramas
amizade ou as litúrxicos.
Cartas. Mais a
colección é ambiciosa e inclúe obras de Adán de
la Halle (A peza da enramada, A
peza de Berto e María) ou os dous
títulos teatrais de William Shakespeare (Soño dunha noite de San
Xoán, O mercader de Venecia e
Hamlet) agora xa temos o volume

23 que lle corresponde ao Carmina Burana, Poemas de amor, que
a pesar do título non todos os poemas que forman o códex son de temática amorosa. Hainos satíricos,
tamén cancións tabernarias e mesmo dous dramas litúrxicos. A introdución, notas da obra descuberta no mosteiro beneditino de Benediktbeuren no 1803 polo barón
Christoph von Aretin, son da autoría de José Carracedo Fraga e foron revisadas, como mandan as
normas, por José Otero Fernández.
Na Introdución, o tradutor
cóntanos polo miúdo todo aquilo
que esperta a nosa curiosidade sobre o códex latino: a temática, autores… mesmo a versificación,
ocupando esta última un dos
apartados máis interesantes, ao
facer unha descrición e analise da
métrica cuantitativa latina á sílabica actual. O Carmina Burana,
que a maioría coñece ben pola
música do compositor Carl Orff,
que no 1937 os tirou da estrita literatura e os popularizou grazas
ao éxito cinematográfico de Excalibur, de John Boorman. Agora
temos a oportunidade de achegarmonos á obra completa nesta edición bilingüe na que o interese vai
alén da calidade literaria dos poemas, que ante a súa gran cantidade é irregular. Carmina Burana é
unha obra para desfrutar.♦
XOSÉ FREIRE

Carl Orff popularizou os Carmina Burana ao musicalos en 1937.

Lirismo e retranca en Outeiriño
Título: É.
Autor: Manuel Outeiriño.
Edita: Galaxia.

Non abondan nas nosas letras
poetas á procura do humor e da
disidencia, da aventura secreta
e suxerente a esculcar na ambiguidade e na sorpresa, na perplexidade e no
paradoxo. A un
lado algunhas Manuel
voces autóno- Outeiriño
mas, singula- aparece
res e intensas, coma un
a nosa oferta é, poeta
moitas veces, diferente,
o
balbuceo retranqueiro
confuso, o son
escuro disfra- e escéptico.
zado de hermetismo e a abstracción ritual
cara a ningures.
En É, Manuel Outeiriño
aparece coma un poeta diferente, retranqueiro e escéptico, cun
humor incisivo e socarrón e un
recatado lirismo que, para converter a dor en ironía, o fastío
en mordacidade e a repetición
constante dos días e dos tópicos
en sarcasmo e en desdén, no
canto da furia e da paixón,

adopta o dardo e a distancia.
Amosa, acedo e alerta, o
desacougo –Ímonos defendendo, pero tamén fendendo/ laxes abaixo, polo camposanto./
Póuca-las gracias!–, tallante
e radical, o ademán sarcástico
–con todo, esaoutra voz: –Se
tes nostalxia do futuro, vai
durmir–, ofrece afugacidade e
a ironía, a imaxe na distancia
–UN VESE ACONTECIDO
nos retratos,/ quedando coma
á última palabra/ con aquela
súa cara de moucho ou de curuxa./ (O todo acontecido vén
bourar/ riba dun.) –, o escepticismo e a decepción, a indiferencia –forza, prosperidade,
constancia, amor/ e néboa novamente en cada berce/ onde
se abranxe o soño de vivir:/
gaitas, todo son gaitas– e outras punxintes e inesperadas
escenas.
Aínda que ás veces se perde en ledicias verbais, en sons
sinuosos meramente formais e
ocorrencias monótonas, a
miúdo Outeiriño é quen de
amosar a fonda melancolía
duns versos que esbozan un
mundo sensíbel e escéptico: a

Manuel Outeiriño.

debuxar a dor e a ironía e agachar, con singulares achados e
sombras festivas, a emoción
controlada e o vigor latente
nos poemas, oculta as feridas

e abrolla así, inesperada e
afiada a palabra a perfilar a
imaxe e a intuición.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Que precisan as mulleres para escribir
boas novelas?
O clásico de Virginia Woolf, Un cuarto de seu, traducido ao galego
Título: Un cuarto de seu.
Autora: Virginia Woolf.
Edita: Sotelo Blanco.

Xa se sabe que un bo ensaísta debería ter sempre algo de botánico
e algo de xardineiro, de xeito que
o rigor na elaboración dos contidos teóricos se complementase
coa elegancia formal á hora de
expresalos. Non embargante, a
sempre complicada e fermosa cópula entre pensamento e arte, entre crítica e literatura, atópase en moitas Este é
ocasións co im- un deses
peitizo dun ex- ensaios que
ceso de prosaís- acadan a
mo que, en prol categoría
dunha maior de extraeficacia exposi- ordinario
tiva, esquece a
elaboración li- precisamente
teraria do seu pola súa
riqueza
discurso.
Nalgunhas literaria.
contadas e preciosas ocasións,
non obstante, a
literatura convértese en protagonista de textos que, sen renunciar
á beleza, logran comunicar un poderoso e incontestábel sentimento
de verdade. Textos nos que a forza creativa da linguaxe potencia a
claridade e exactitude do que se
quere transmitir. Textos, en fin,
nos que –como quería Flaubert– a
forma emana do fondo coma a
calor do lume.
Un cuarto de seu é un deses
ensaios que acadan a categoría
de extraordinario precisamente

Virginia Woolf.

pola súa riqueza literaria, pola
fecunda vizosidade dunhas
imaxes que deixan albiscar o
proceso dunha certeza dun xeito máis preciso do que calquera ensarillamento argumental.
Un texto que, ademais de constituír un fito na obra ensaística
de Virginia Woolf, acabou converténdose nun dos máis emblemáticos libros da literatura
feminista de todos os tempos e
que agora, grazas á colección
As letras das mulleres de Sotelo Blanco, podemos recuperar
para a nosa lingua.
Froito dunha serie de conferencias que se lle propuxeron á
escritora arredor do tema “A muller e a novela”, Un cuarto de seu
afonda nunha cuestión aparentemente sinxela: que necesitan as

mulleres para escribir boas novelas? Este punto de partida sérvelle a Woolf para tentar crebar o
silencio que se envurulla arredor
da historia das mulleres. E é aí
onde xorde a abraiante fabuladora que tece os seus relatos sobre
un día outonizo vivido nun imaxinario Oxbridge (xenial híbrido
de Oxford e Cambridge) e as diferenzas que se manteñen entre
os colexios masculinos e femininos; sobre unha retranqueira esculca na biblioteca do Museo
Británico verbo dos contraditorios escritos dos homes sobre as
mulleres; sobre unha hipotética
irmá de Shakespeare que, dotada
de igual talento có seu irmán, non
puido acceder á educación deste,
nin deixar de vixiar o pote do caldo para ler os clásicos, nin, en de-

finitiva, “ser Shakespeare” por
mor do seu sexo.
Así, mediante o artificio da
representación, a través das frondes do misterioso territorio do literario, consegue Woolf constatar a penuria e cativeza das condicións materiais nas que se desenvolveron as mulleres ao longo da historia e operar esa alquimia que lle permite deitar “unha
pebida de pura verdade”. Unha
verdade que se reduce a un simbolismo tan conciso coma esclarecedor: para escribir boas novelas as mulleres precisan dun
cuarto de seu e dunha renda de
cincocentas libras ao ano.
Cómpre lembrar que Virginia
Woolf, alén dunha espléndida
novelista, foi unha lúcida e aguda
crítica literaria cuxos textos críticos –reunidos en The Common
Reader– conforman un orixinal e
rigoroso mosaico da literatura do
seu tempo. Deste xeito, non é de
extrañar que, para chegar a tan
materialista conclusión, ofreza
unha intelixente e irónica relectura das escritoras da literatura inglesa que a precederon (Aphra
Behn, Jane Austen, as irmás
Brontë, George Eliot…) e de como o contexto no que desenvolveron a súa obra condicionou esta de maneira determinante. E,
máis unha vez, a autora sorpréndenos coa finura dunha análise
que, construída a base de insólitas e lostregantes figuras, descobre –por baixo dun presente inmóbil e silandeiro– un berro agónico de íntimo desacougo.
A cerna da súa argumenta-

ción atópaa Woolf nunha cita de
Sir Arthur Quiller-Couch, quen
na nómina da ducia de poetas
ingleses máis grandes dos dous
séculos precedentes só atopa un
–Keats– desprovisto de recursos materiais. “E as mulleres
sempre foron pobres” –apostila
a autora– “non só desde hai
douscentos anos, senón desde o
principio dos tempos”.
No ben documentado estudo
crítico que acompaña esta edición de Un cuarto de seu, Manuela Palacios González degraña o tecido de polémicas e de
complicidades que enguedellou
a recepción crítica deste ensaio.
Non sempre foi ben entendido o
feito de Virginia Woolf se enfrontar co problema da muller
dende a literatura no canto de
dende a experiencia. Pasados
setenta e cinco anos dende a súa
publicación, porén, é precisamente o abrollar da súa requintada paixón literaria o que inza
de fortaleza esta alegórica reivindicación da estabilidade e da
independencia económica das
mulleres. Sendo un produto característico dun período que
quizais hoxe –mergullados no
rodopío de “literatura feminina”
que ateiga os andeis de novidades– pode soar a remoto e mesmo estraño, obríganos a acordar, sen embargo, para decatarnos, con dolororosa intensidade,
do feito de existir aínda –aquí e
hoxe– millóns de mulleres sen
un cuarto de seu.♦
MANUEL XESTOSO

59 segundos de defensa da España cañí
O programa de debate da primeira conclúe a súa primeira tempada
Acéndense as luces dun plató
cheo de cores e pantallas planas por todas partes. Unha bela
presentadora, Mamen Mendizábal, preside unha mesa de arco oxival na que están sentados
dous representantes do mundo
da política e catro xornalistas
representantes dos principais
medios de comunicación de
ámbito estatal.
A primeira cuestión é saber
si un debate pode consistir en
intervencións limitadas a 59
segundos. Queixábase o pensador norteamericano Noam
Chomsky de que nunca o invitaban a un debate televisado. O
día que o levaron a un programa el levaba un discurso elaborado sobre a política internacional dos Estados Unidos.

Cando rematou o debate
Chomsky xa era considerado
un “comunista
perigoso”. “Os ‘Os tempos
tempos televi- televisivos
sivos non están feitos para non están
a r g u m e n t a r. feitos para
Tes que falar argumentar.
con titulares e Tes que
estes son total- falar con
mente mani- titulares e
pulábeis”, si- estes son
n a l a b a
Chomsky. O totalmente
espazo 59 se- manipugundos é un lábeis‘,
debate de for- sinalaba
mas máis que Chomsky.
de fondo. Trátase de intentar condensar ao máximo un

discurso elaborado para acadar
os aplausos dun auditorio. Hai
que ser máis sofista que ideólogo: o que importa é o resultado.
A segunda gran eiva do
programa está na suposta pluralidade. TVE entende que
con representantes do PP e do
PSOE abranguen o espectro
político do Estado. Os comentaristas son desas mesmas tendencias. Os nacionalismos raramente están representados
no programa e adoita debaterse bastante sobre o modelo territorial e sobre as reformas
dos estatutos. O resultado:
Carod Rovira é o peor inimigo
de España. Un dos comentaristas, o director de informativos da cadea COPE, Ignacio
Villa, asegura que todos os

problemas que hai en España
se deben á claudicación de
Rodríguez Zapatero ante os
intereses dos cataláns e dos
vascos.
Nos dous últimos programas, despois dunha temporada
sen falar apenas de Galicia (algunha vez fíxoo de pasada o
profesor de Ciencias Políticas
na USC, Antón Losada), tocouse o tema das eleccións autonómicas. Nos dous programas o
debate comezou nos últimos
cinco minutos, aproximadamente á unha e vinte da mañá.
No primeiro falouse do desembarco de Zapatero e Raxoi en
Galicia. Antón Losada recordou convenientemente que ningún dos dous se presentaba ás
eleccións. No segundo abor-

douse a lexitimidade dun pacto
entre o PSOE e “os radicais do
BNG que son un novo problema para a unidade de España”.
Todo iso sen contar xa coa
presenza de representantes do
PP no plató porque consideran
que o programa é un niño de
comunistas e separatistas. O
programa volve en setembro.
Non se sabe se volverá o PP ao
programa pero o que está claro
é que agora Galicia entrou xa a
formar parte dos inimigos de
España e Anxo Quintana é
xunto a Carod Rovira, Otegi,
Fidel Castro e Bin Laden un
dos maiores inimigos da patria.
Non querías debate, toma sete
tazas.♦
RUBÉN VALVERDE
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Vostede xa tratou o tema das
campás noutras ocasións,
Campás e campaneiros é un
estudo máis xeral?
É un traballo máis xeral pero referido especialmente á
parte etnográfica. Fálase do código de comunicación que utilizaban para marcar o devir cotiá da xente e os actos litúrxicos, dos aspectos xurídicos,
das derivacións militares, como o dereito ao toque de rebato para advertir da chegada do
inimigo, por iso eran derrubadas e a arma de artillería era
quen quedaba con elas para
fundilas.... Como código perduran moi poucos toques de sinos e no libro recollo moitos xa
perdidos, relixiosos e pagáns.
A denominación galega para campá tamén é a de sino?
Sino, que é a máis utilizada
en Portugal, é tamén palabra galega, derivada do latín signum,
o aparello que dá sinais, con código ou sen el. A influencia castelá da Igrexa impuxo moito a
verba campá, pero tamén estaba
antes a palabra choca, que definía unha campá pequena, ou
mesmo a palabra sineta. O apelido Sineiro, daquela, referiríase
a persoa que tocaba os sinos ou
o que fabrica as campás.
Desde cando está documentado o uso das campás?
Desde moi antigo. As primeiras referencias collinas da Biblia
e da antigüidade clásica e aparecen xa relacionadas con cerimoniais, pero non só cristiáns. A
vinculación tan íntima coa igrexa
é un fenómeno posterior, aínda
que son variadas as hipóteses. En
case toda Europa había sistemas
semellantes, mais a campá coa
fasquía máis coñecida parece orixinaria da rexión italiana da
Campania, quizais porque souberon aperfeizoar un sistema de
aliaxe e fundición adecuados. Pero antes no mundo céltico había o
que se chamaban chocas. Algunhas apareceron en Galiza, unha
moi famosa na parroquia canguesa de Coiro e especulouse moito
sobre os caracteres que aparecen
gravados nela, xa desde o Padre
Sarmiento e outros moitos investigadores que as relacionaron coas famosas Bruxas de Coiro. Dicíase que era o sino que usaban
para chamarse entre elas. En
comparación con outras campás
semella que os signos gravados
terían máis que ver cos propios
doadores que cunha simboloxía
pagana. Hai que pensar que para
facer unha campá, por pequena
que fose, había que ter unha técnica bastante precisa.
O tamaño da campá tiña
un significado especial?
Durante un tempo dependeu
da capacidade das fundicións.
Pero moitas veces a campá definía o tamaño da parroquia: até
onde chegaba o son das campás
estaba o límite da freguesía, e
por iso había que ir mudando o
tamaño. Case todas dependían
das doazóns ou das contribucións dos fregueses para construílas e por iso podían ser máis
ou menos grandes. Tamén se
daba o caso de que se facían
campás sen ter calibrada a resistencia da espadana ou campanario, que non aturaban o pe-

Xerardo Dasairas
‘Nas cidades xa non se escoitan
as campás’
XAN CARBALLA

Campás e campaneiros (Ir Indo) é o último libro publicado por Xerardo Dasairas, investigador múltiple que xa ten dado outros traballos sobre o mesmo tema, do que se ocupa case en
solitario, apesar da singular presenza que tiveron sempre as campás na vida social galega.

PACO VILABARROS

so e había que facer un novo. O
acto da montaxe das campás
era en si mesmo un espectáculo
e ás veces había que preparar a
fundición ao pé da igrexa, como sucedía nas grandes catedrais ou na Colexiata de Vigo.
Ademais da dificultade de
instalación esa masa de metal
en altura debía ser un problema coas tormentas.
Iso constatárono os nosos
devanceiros. De aí procede esa
atribución aos tronantes e nubeiros –eses seres que vivían
por riba das nubes lanzando
chispas matando gando e xente–, que agora eran atraidos polas campás. Hai unha enorme
tradición etnográfica ao respecto en Galiza e Portugal. Contra

isto inventáronse exorcismos,
como colocar campás baixo a
advocación de Santa Bárbara.
O oficio de fabricar campás era só das fundicións?
No libro falo tamén dos campaneiros itinerantes que a min
mos definiron como “húngaros”,
unha palabra que se refería en
xeral aos oficios itinerantes e os
xitanos. Unha familia de húngaros serían os Ruíz, que fundiron
campás en Vigo e en Verín.
Asociamos a campá ás
igrexas, houbo nalgún tempo
un sistema civil de campás?
Nas grandes cidades, cando
se constitúen os burgos na Idade
Media, a campá usouse especialmente para abrir e pechar as
portas das cidades, e eran inde-

pendentes das igrexas. Construíanas os gremios máis poderosos,
instalábanse en torres e daban as
horas do día. Moitas delas convertéronse en grandes reloxios
nas cidades nas que os gremios
tiña un poder especial; aquí chegouse a incorporar un no Castelo de Monterrei, que veu montalo a pé feito un reloxeiro italiano, pero acabou desaparecendo.
No campo sempre foron un instrumento vinculado á igrexa que
marcaba toda a vida e os tempos
do campesiñado.
O campaneiro tiña que
pertencer á Igrexa?
Os primeiros que coñecían
o código polo miudo eran relixiosos, e o encargado coincidía
tamén co que exercía as fun-

cións de ostiario. Co paso do
tempo, e ao ir minguando a curia, tiveron que tomarse axudantes que eran os que facían
os traballos de mantemento incluído o toque das campás. Hoxe os poucos toques que perduran apréndenselle a algún rapaz
e en moitos casos adquírense
os campaneiros electrónicos,
algúns tanxendo nas propias
campás e outros con altavoces.
A crecente urbanización
foi tirándolle presenza?
Se falamos de marcar os
tempos vitais todo iso transformouse. O reloxio xa é un aparello individual e se falamos de
hoxe o tempo estánolo marcando continuamente os medios de
comunicación. No campo os límites parroquiais fóronse esluíndo e nos centros urbanos case desaparecendo. Cunqueiro dicía “escribo desde Vigo, unha
cidade sen campás”, botaba de
menos as da catedral de Mondoñedo e as parroquias da redonda.
Na República tamén enmudeceron algo, e documentei en Cangas e en Ourense peticións de
concelleiros para que non tocasen desde tan cedo e para que o
fixesen con menos esaxeración.
Despois tiveron unha certa vixencia nas cidades os carillóns
dalgunhas institucións financeiras que daban as horas.
No seu momento de máis
esplendor, que chegaron a
trasmitir as campás?
En realidade os cambios de
actividade tiñan un contido relixioso, porque coincidían cos toques dos mosteiros: prima; o ánxelus ás 12 cunha parada para o
xantar; vísperas, ao cair do sol,
que cambiaban segundo fose verán ou inverno... pero tamén había outros como o cubrefogo en
Santiago, que servía de recordatorio para apagar as lumieiras
nas rúas e para que se apagasen
as luces da casa para evitar incendios. Despois están os toques
propios da igrexa, de chamada a
misa, de funeral, de ánimas.
E o toque de arrebato?
Parece que xurdiu cando as
invasións árabes e despois xa
quedou como convocatoria das
xentes para a defensa. Máis
adiante serviu tamén para avisar de incendios ou acontecementos que precisaban da axuda masiva dos viciños.
Cando as invasións eran
botín de guerra?
Almanzor, entre outras cousas, levou as da catedral de Santiago porque tiñan un grande
simbolismo. Foran financiadas
por reis europeos e no proxecto
árabe de conquista de Europa
era un sinal que mandaban... Levalas a ombros de prisioneiros
era un aviso de sometemento.
Perde tanta presenza a
campá que fará incomprensíbel tanta referencia literaria
como ten.
Son moitísimas durante moito tempo en novela e poesía. Nos
escritores hoxe están perdendo
presenza ao mesmo ritmo que
desaparece da vida cotiá. O que
si se puxo de moda nos grandes
cerimoniais matrimoniais ou funerais é que as grandes badaladas de campás contribúen cunha solemnidade extra.♦
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Composición con mancha vermella (1916), óleo sobre lenzo, de MARÍA BLANCHARD. Á dereita, o óleo sobre lenzo de FRANCISCO BORES, Composición con figuras e cabalos (1926).

Maruxa Mallo, Dalí, Lorca e
Alberti en Compostela
A Fundación Caixa Galicia mostra a relación
entre literatura e arte en A pintura do 27
M.B.
Baixo o título A pintura do 27, a
Fundación Caixa Galicia presenta na súa sede compostelá
unha selección da produción
plástica máis relevante realizada polos autores da Xeración
do 27. Até o mes de setembro
en Compostela poderán verse
obras de artistas como Maruxa
Mallo, Dalí, Alberti, Lorca ou
Celaya así como un compendio
de primeiras edicións de autores deste grupo que completan
o contido da mostra.
Afán experimentador, renovación e fascinación polas innovacións. Estas poden ser as claves que definan a creación dos
primeiros anos do século XX
até a Guerra Civil, un dos períodos máis fértiles para a cultura
e a arte, grazas a entrada de diversas correntes artísticas no
Estado. Estes días a Fundación
Caixa Galicia presenta unha selección das obras realizadas por
un dos seus expoñentes máis
destacados, a Xeración do 27.
Co título A pintura do 27 a
mostra, comisariada por Juan
Pérez de Ayala e Guillermo de
Osma, está composta por case
setenta cadros e outros tantos documentos realizados en diferentes soportes, que dan conta da relación existente entre literatura e
arte que se deu naquel momento.
Deste xeito, todas as obras, realizadas entre 1918 e 1939, pertencen a artistas ligados dun ou
doutro xeito á xeración literaria,
coa que colaboraron en diferentes proxectos culturais.

O mago (1926), óleo sobre cantón de Maruxa Mallo; e Muller mirando un plano de París (1931), óleo sobre lenzo, de FCO. COSSÍO.

Entre as pezas que se exhiben atópase unha das obras fundamentais de Maruxa Mallo Elementos para el deporte, un retrato simbolista que a autora fixo da
súa amiga Concha Méndez, paradigma da muller moderna do
momento, así como Paisajes de
Madrid, pintada na Residencia
de Estudantes entre 1922 e 1923
por Salvador Dalí. Ademais delas, inclúense obras inéditas, como o bodegón de Peinado, o de
Alberti ou o cubista de Manuel
Ángels Ortiz, así como a obra
Paisajes surrealistas, de Ismael
González de la Serna, Composicións surrealistas, de González
Bernal ou Niña en las escaleras
de María Blanchard.
Nas paredes da sala tamén
se poden contemplar cadros
coñecidos, como o de Ángel
Planells, que pertenceu a André
Breton, o Mago, de Maruxa

Mallo, un debuxo de Luís Ortiz
Rosales realizado para a película La edad de oro de Buñuel
ou un retrato de Lorca pintado
por José Caballero en 1935.
A exposición recolle ademais,
toda unha serie de obras perdidas
que foron recuperadas con motivo da mostra, como é o caso de
Piedras Ambulantes, do autor José Moreno Villa, de dous óleos
realizados por Ponce de León en
1929, que foron publicados na
prensa de Madrid así como un cadro, nunca exposto, realizado por
Torres-García en 1932.
A mostra dá conta a través
dos autores representados do esvaecemento das fronteiras da
creación que se viviu nos primeiros do século pasado, como é o
caso de Gabriel Celaya, poeta
que ao mesmo tempo foi pintor e
enxeñeiro, ou de Moreno Villa,
pintor que foi tamén poeta, quí-

mico e tradutor, ou Federico
García Lorca, poeta afeccionado
ao debuxo, ao teatro e á música.
Primeiras edicións
Outra das claves da exposición reside na multidisciplinariedade.
Ademais das pinturas, inclúese
unha compilación de publicacións
que se presentan “non como complemento”, como se indica dende
a fundación, “senón compartindo
protagonista con elas, de xeito que
se evidencien as relacións entre as
diferentes manifestacións artísticas”. Así, poderán contemplarse
até o 18 de setembro en Compostela primeiras edicións de libros
escritos por autores da Xeración
do 27 ilustrados polos artistas que
compoñen esta mostra, como os
do poeta Hinojosa, con debuxos
de Dalí, Borès, Peinado ou Moreno Villa.♦

oi un privilexio poder escoitar o pasado luns na Coruña
a Arturo Casas conferenciando sobre Rafael Dieste. O
motivo da charla foi o premio de
textos teatrais que a Deputación
coruñesa convoca, xa dende hai
unha ducia de anos, acolléndose
ao espírito e o nome do escritor
rianxeiro, convocatoria que adoita arroupar con ciclos de
conferencias como o que inaugurou Casas e no que tamén
participaron Javier Alfaya, Antonio Simón e Manuel Aznar
Soler. Creo que todos os que alí
estabamos saímos reafirmados
na idea de Rafael Dieste como
un inacabable luxo aínda non suficientemente estimado por ese
estraño e diverso constructo ao
que habitualmente nos referimos
como “o mundo da cultura”.
Foi curiosa a insinuación de
Casas sobre a desgraza caída enriba de Dieste cando, hai agora
dez anos, se lle honrou co Día
das Letras Galegas. Unha
avalancha de libros, artigos,
homenaxes e exposicións
concentrados en seis meses. Todo o mundo falando á vez. E
despois, outra vez o silencio. Eu
lembro que, daquela, case todas
as editoriais –agás O Castro–
concentraron os seus esforzos na
Fiestra valdeira e en Dos arquivos do trasno, os dous únicos libros que Dieste escribiu e publicou directamente en galego. Non
sei se será moi duro dicir que
aquel ano fixemos entre todos
unha inxustificable amputación
de Dieste, a quen seccionamos
lingüisticamente sen parármonos
a pensar que os escritores non
poden ser cortados en anacos,
como as pescadas, segundo o código lingüístico que usen. Xa
anteriormente ocorrera algo
parecido con Cunqueiro. Temos
unhas Letras Galegas, tamén unha cultura galega, excesivamente
filoloxizadas.
Pero no mundo da cultura
española pasa algo parecido.
Como Dieste escribiu en castelán e en galego e é reclamado
como propio por Galicia, a
atención que se lle presta dende
Madrid tampouco está á altura
do personaxe e da súa obra. Fica Dieste así en terra de ningures, novamente exiliado nesa
especie de limbo literario reservado aos cultivadores das dualidades lingüísticas. A Beckett
non lle pasa.
É posible que sexa a súa vila natal quen salve a Dieste desta parcelación absurda. María
Teresa Fernández de la Vega
vén de comprometer o apoio do
goberno español a un fermoso e
ambicioso proxecto ideado por
Xosé Luís Axeitos, Xesús
Alonso Montero, Isaac Díaz
Pardo e o alcalde Pedro Piñeiro
para poñer en valor a riqueza literaria e cultural concentrada en
Rianxo, terra de Dieste, de Castelao, de Manuel Antonio e
mesmo do almirante e poeta
Paio Gómez Chariño. Tal vez
sexa esta a ocasión para que
Dieste poda volver ser integramente o escritor que foi, e non
este puzzle esnaquizado e
incompleto en que levamos tantos anos converténdoo.♦

ROCK VS FAME
MARGA ROMERO / BERLÍN

O mundo da música que soa na MTV axuntouse en sete cidades para presionar os países máis ricos do mundo na loita contra a pobreza en África.
2 de xullo: concertos en
Londres, Philadelphia, París, Roma, Berlín, Toronto,
Johanesburgo e Tokio, para
facer unha chamada de
atención ás conciencias sobre a pobreza en África, para que se poida dicir que a
fame é parte do pasado e
que non ten futuro, como se
podía ler en todos os escenarios, “Make Poverty History”, nos que actuaron
máis de cen grupos, entre
eles Pink Floyd. As orixes
desta manifestación teñen
máis de 20 anos e son froito da personalidade do que
fora cantante do grupo The
Boomtown Rats, o irlandés
Bob Geldof, que non esquecemos como protagonista do filme The wall (O
Muro). En 1984, un documental sobre a situación en
Etiopía fíxolle ver que non
podía ficar en silencio, conxuntamente con Migde Ure
compón o tema “Do They Aspecto do Live 8 en Berlín.
Know its Christmas?” (Saben que é o nadal?) que conse- que participou activamente na
gue máis de 16 millón de dólares organización. En Alemaña, adeque se destinan como axuda a mais dos grupos musicais impliEtiopía. En 1985 organiza o “Li- cados, Claudia Schiffer ou Boris
ve Aid”, dous concertos en Phi- Becker, asinan esa carta aberta a
ladelphia e Londres, nos que lo- Gerhard Schröder na que se esigra que participen destacadas fi- xen medidas de axuda a África.
guras da música como Queen. Polo de agora, mentres os goberObtéñense 100 millóns de dóla- nantes do mundo chegan a Reires para paliar a fame de Etiopia no Unido, a policia prohibiu a
e el o título de Sir Bob, a banca- manifestación do 6 de xullo en
rrota, o case abandono da súa ca- Gleneagles que convocara o parreira como músico e a súa entre- cífico Geldof. Milleiros de maga a organizar 20 anos máis tar- nifestantes atópanse na illa desde o “Live 8”. É a Bob Geldof a concertados.
quen se lle debe que Tony Blair
acuda sensibilizado ao cumio do Manifestación-concerto
6 de xullo en Edimburgo, xa que
con el negociou un pedimento O sábado 2 de xullo desde o ceo
que inclúe: o 100% da cancela- Berlín era unha manifestación,
ción da débeda dos países africa- que acudía á convocatoria da
nos, a entrega do 0,7 % do pro- música do concerto Live 8. A
duto interior bruto dos países ri- avenida 17 de xuño que une a
cos para a asistencia ao desen- Porta de Brandenburgo (Branvolvemento do terceiro mundo, denburger Tor) coa Columna da
unha axuda extraordinaria de Vitoria (Siegessäule) estaba atei25.000 millóns de dólares até o gada de xente, polas beiras rúas
2015. Mais tamén unha fotogra- postos de comida e bebida, desfía de Geldof demasiado amisto- de, as salchichas até o kebab,
sa con Blair, levantou moitas crí- desde a cervexa á caipirinha.
ticas entre os sectores da esquer- Berlín mesturaba sabores e reda crítica británica. Os concertos cendos, culturas e linguas, coas
do Live 8 foron unha realidade cores dun ceo azul no que o sol
na que se envolveu a moitas per- brillou o xusto, para que naipesoas e que entusiasmou, por los, rapazada, mocidade xuntaexemplo a Bono, do grupo U2 sen a súa forza coa nostalxia ou a

saudade das persoas que
lembraban aquel Live Aid
de 1985 e que trasmitiran
en herdanza. Un vendedor
de globos lembraba con
carteis que a infancia non é
culpábel. Nunha mesa mocidade vendía o xornal
Linksruck, libros sobre Rosa Luxemburg, sobre o
marxismo e o movemento
feminista, sobre as ideas revolucionarias de Karl
Marx, mentres debatían e
contestábanlle á clientela
sobre a fortuna da conxunción entre Oskar Lafontaine e Gregor Gysi. Persoas
máis heterodoxas achegábanse á mesa para remexer
e atopar entre as múltiplas
chapas contra o capitalismo
ou a guerra, unha nova contra o racismo ou coa face de
Luxemburg, que adquirían
por un euro e prendían nos
seus sacos, onde case sempre figuraba o Che. “Nazis
Raus” era a pegata que se
levaba gratuitamente. Na
Porta de Brandenburgo unha
pancarta “Deine Stimme gegen
Armut” (O teu voto contra a pobreza), insistía no carácter político da festa. Alí perto podíase adquirir a única auga mineral sen
gas en toda a avenida, auga turca, á beira, un grupo de mozos
anarquistas manifestaban nos
seus cartaces, que obrigaban a
deter os paseantes e espertaban
neles sorrisos irónicos, que o traballo é unha merda “Die Arbeit
ist Scheisse”, liase en letras ilustradas. Se se atravesaba a porta,
a música perdíase nos primeiros
elegantes hoteis onde unha sociedade máis cansa detía as horas do sábado nas terrazas, ausente. As bicicletas percorrían a
avenida e os sendeiros paralelos
do Tiergarten desde onde o recendo das árbores tileiras purificaban os sentidos, en van podían
achegarse aos primeiros postos
onde se achaba o escenario, as
persoas que se atopaban ao seu
pé debían levar alí horas e non
había ningún recuncho onde meterse. A Bahnhof Zoo era a estación de metro onde se chegaba
para seguir uns 15 minutos andando e internarse no bosque,
cheo de estanques, sendeiros e
relva que ía acariñar ao longo de
toda a xornada, tanto cansazo.♦
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Bono durante a actuación de U-2 no Live 8 en Londres.

Edimburgo ao lonxe
Ás 2 da tarde, a presentadora
de televisión Anne Will e o cabaretista Michael Mittermeier,
presentaron o acto. Abriu o
concerto a banda Punk Die Toten Hosen, quizais o grupo que
mellor represente ideoloxía e
música da Alemaña actual e
que conta entre o seus fans a
mocidade e a esquerda nostalxica das cancións provocativas
dun Rio Reiser sempre recordado. Non se podía comezar
mellor, Campino lembraba
que isto non era un concerto,
era unha manifestación, entre
unha multitude entusiasta. Entrevistado no momento de deixar o escenario, criticou o alcalde de Berlín por non pemitir a ubicación do escenario,
xustamente debaixo da Columna da Vitoria, xa que desde
alí habería máis sitio e volveu
insitir no carácter político da
manifestación que pretendía
facer unha chamada ás
conciencias sobre o problema
da fame en África, finalmente,
convocou a asistir á manifestación o 6 de xullo en Edimburgo, para que o Grupo dos 8, repare no problema da fame. El
tamén vai estar alí. A entrevista e todo o concerto seguíase en
directo proxectado nas múltiplas pantallas e equipos de son
ubicadas por toda a avenida,
para asegurar a visión e o son.
Despois da música punk, continuou o estilo lánguido da
cantante de “Wir sind Helden”. Houbo de todo entre tanta boa música que tamén nos
deron: Katherine Jenkins ou
Juan Diego Florez (do mundo
da ópera), Söhne Mannheims,
Bap, Audioslave, Juli, Green
Day, Silbermond, Chris de
Burgh, Brian Wilson, Sasha,
A-ha, Renee Olstead, Joana
Zimmer, Reamonn, Roxi Music e Herbert Grönemeyer. Os

momentos máis emotivos, despois dos enérxicos de Die Toten
Hosen, foron cando a banda
americana Green Day ofreceu
a súa versión de “We are the
Champions” lembrando a un
Freddie Mercury que si estaba
no concerto de hai 20 anos.
Outros chegaron desde Londres, xa que se ofrecían imaxes
en directo do concerto paralelo
nesta cidade e foi entón cando
Bob Geldof, que finalmente
cantou “I Don´t like Mondays” levou o maior aplauso e
ofreceu a maior carga de emoción ao presentar a fotografía
dunha nena en Etiopía que hai
20 anos estivo a punto de morrer, só lle quedaban 10 minutos de vida, Birhan Woldu, que
así se chama chegou fermosa
ao escenario para dar grazas
na súa lingua materna. Era a
proba que o marketing de Geldof gardaba para mostrar os
froitos de hai 20 anos. Madonna en Londres agarrou a man
da etíope e preguntáballe na
súa actuación ao público, que
tamén contestaba desde Berlín, se xa estaba preparado para a revolución. Desde Johanesburgo, a voz de Mandela
enchía de admiración e silencio sacro a avenida, mentres
alguén repetía: “27 anos en
prisión”.
Cansazo que se espallaba
polo parque onde era imposíbel contar os asistentes, ilusión
e enerxia renovada para acudir nos máis de 100 autobuses,
dous deles financiados polo
grupo de hip-hop Die fantastischen Vier, que partiron desde Alemaña a Edimburgo,
agardando que os representantes dos 7 países máis ricos
do mundo e Rusia poñan atención na pobreza de África.Na
mente da xente a pregunta de
se isto valerá para algo.♦
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Inés de Castro, 650 anos despois
M.B.

Poesía, danza, escultura, teatro, mesas redondas son algunhas das actividades que conmemoran en Portugal os seiscentos cincuenta anos da morte da nobre galega Inés de Castro.
Cando en 1320 nacía na comarca
da Limia Inés de Castro ninguén
podía imaxinar que esa muller,
de beleza gabada por cronistas e
autores da época, ía ser protagonista dun dos episodios destacados da historia da península ibérica e dunha historia de amor que
sería motivo de películas e de
obras literarias. Agora, os concellos de Coimbra, Alcobaça e
Montemor-o-Velho, coa colaboración do Ministerio de Cultura
portugués, celebran o Ano Inesiano da Cultura, conmemorando os seiscentos cincuenta anos
da morte da dama nobre galega,
que casou en secreto con Pedro I
de Portugal e a quen o pobo rendeu preitesía despois de morta.
Recitais de poesía, concertos, exposicións diversas, representacións teatrais, mesas
redondas e coloquios engrosan
o programa de actividades que
se vén desenvolvendo dende o
2 de abril e que se prolongará
até finais de ano.
Estes días recordouse a figura de Inés de Castro no concello
de Montemor-o-Velho, un dos
puntos que, xunto con Coimbra e
Alcobaça, conforman o eixe central das celebracións. Baixo a
lenda À procura de Inês de Castro... até o fim do mundo, durante unha semana amosáronse documentos e iconografía sobre a
galega, relatorios acerca da importancia que tivo no contexto
peninsular, actuacións musicais,
recreacións de diversos episodios da súa vida así como diversas representacións teatrais e celebrouse unha feira medieval.

Estatua de Inés de Castro, do ano 1879, da autoría de José Simões . Á dereita, o seu sepulcro no mosteiro de Alcobaças.

Toda unha serie de iniciativas
que fixeron que a historia de
amor, morte, reis, xuramentos,
sangue e conspiracións polo poder das que foi testemuña e
protagonista Inés de Castro até o
seu asasinato na Quinta das Lágrimas, estivera máis presente
que nunca.
No marco inesiano
Mais as celebracións non conclúen en Montemor. O 7 de xullo a compañía do Teatro Experimental de Cascais representa no
convento de S. Francisco, en
Coimbra, a obra de Alejandro
Casona Coroa de Amor e Morte,

na que se narra o tráxico romance da parella de amantes máis
célebre da cultura portuguesa.
No que a teatro se refire, tamén
se interpretará en setembro, no
Teatro Ibérico de Lisboa, o drama Reinar despois de morrer,
escrita por Vélez de Guevara.
Xogos escénicos e de luz serán
as claves do espectáculo audiovisual Ad aeternum, historia de
Pedro e Inês, que se presentará
en Alcobaça o 22 de xullo e en
Coimbra o 22 de outubro. E, por
primeira vez, a compañía SA
Marionetas propón en teatro de
monicreques a vida da galega e
do rei portugués. Baixo o título A
culpa foi da Inês recréase a vida

da parella e as intrigas da corte.
A danza tamén se suma ás celebracións. O 15 e 16 de xullo en
Alcobaça porase en escena a
obra de Olga Roriz Pedro e Inês
a cargo da Companhia Nacional
e Bailado ademais de Pedro e
Inês talvez o 8 e 9 de xullo interpretado pola Companhia de
Dança Contemporânea.
Diversos festivais inclúense
tamén na programación, como
o Internacional de Música de
Coimbra, que se celebrará neste concello en outubro, o concerto de Música do século XII
de Hildegar von Bingen ou o
certame Inês de Castro, vilancete, cantigas, romances e danças

E nxeños e criaturas
A familia
de Merlín
Desbotamos o outro día que Cunqueiro
fose un escritor realista, tamén que practicase a literatura fantástica nin a do estraño, mesmo non o consideramos dentro do
grupo do marabilloso puro e aínda que o
relacionamos co realismo máxico, descartamos adscribilo a esta escola, porque, dixemos, o de Cunqueiro semella ser xusto
o contrario. Seguiremos con esa idea, facendo ver previamente a enorme relación
que no Señor Álvaro (en galego hai que
dicilo así, Señor co nome e non necesariamente co apelido, como en castelán. ¿que
maior dignidade que dicir Señor Emilio,
Señora Xosefa? Eles que falen como
queiran) existe entre poesía e fantasía, entre verso e narración, que case sempre van
acompañándose. Mesmo unha parte de
Herba aquí e acolá, ese libro xenial, chámase As historias, porque o son. E precisamente o feito de ser a narrativa de Cunqueiro tan poética, tan preñada de imaxes
e tan melancólica (é dicir, metafísica, no

a cargo de Azizi e Luís Peças.
Por outra parte, en xullo farase unha recreación do xulgamento de Inés en Alcobaça, con dirección de Carlos Avilez, realización plástica de Mestre José Rodrígues e música dos The Gift.
Paralelamente, están abertas
en diferentes concellos portugueses exposicións relacionadas
coa figura de Inés de Castro. Unha delas pode visitarse en Coimbra até o mes de setembro e nela
preséntanse obras do escultor José Aurélio, así como Páginas de
moda para Inês, na que se recollen traxes elaborados por deseñadores actuais para unha Inés
contemporánea.♦

Xosé Miranda
bo senso da palabra) afástaa definitivamente da alegoría. En Cunqueiro está o
mito, o símbolo, a imaxe arquetípica (como acerta Tarrío, a bóla de neve), pero
nunca a alegoría nin a moralexa. O compromiso de Cunqueiro coa súa visión do
mundo, do ser humano, vai por outro camiño, polo camiño dos artificios que
monta, que non obstante son ben transparentes. Só hai que escoitar o propio autor
e non poñerse orelleiras dogmáticas nin
semánticas para comprendelo. Por outra
banda, só utilizando un concepto de novela que implique a volatilización do xénero
se pode admitir que o que o mestre escribía fosen novelas. Non o son, ou son novelas medievais, precervantinas, ou son
neobizantinas, ou son outra cousa, que é o
que eu creo (como as súas cantigas son
outra cousa, e non son neomedievais).
En canto ao primeiro, eu chamaríalle
ao que fai Cunqueiro do seguinte xeito:
marabilloso cotián, real marabilloso ou
marabilloso inverso.
Sentado que estamos nos confíns da literatura do marabilloso, (non na fantástica
nin na realista), trátase dun marabilloso diferente ao de O señor dos aneis ou ao de
Un mago de Terramar. É un marabilloso
cotián, pois está neste mundo, forma parte
del e sucede nel, ben que integrando absolutamente o sobrenatural, o marabilloso, o

mítico, o afastado polo tempo e polo espazo. É cotián, pois tódalas cousas do común
ocorren continuamente nel, e recoñecemos
a xeografía, a toponimia, os xantares, os
falares, os vestires, os traballlos, as obrigas, os intereses, mesmo os sexuais, os escatolóxicos. Neste senso, as técnicas narrativas de Cunqueiro o que fan é presentar como normais situacións imposibles e
para facelas verosímiles recorre a iso.
“Desta vez voume aos cagallós!”–di un
dos seus personaxes. A Cunqueiro molestáballe que lle chamasen humorista. Efectivamente, non o era. O humor, como os
traxes ou os traballos, ten o papel de facer
que o mundo marabilloso ancore no mundo real. É un gancho de Cunqueiro para
coser ambos os dous mundos. Así Mr. Flute come enfaragulladas con touciño. Por
certo, eu cominas moitas veces. Por iso, o
que fai Cunqueiro é darlle a volta ao marabilloso. Do mesmo xeito que na literatura fantástica partimos do realismo e introducimos un factor desacougante, que nos
pon en contacto co outro mundo e coa fantasía (como tal, un vampiro, unha estatua
que se move, unha pantasma), sen que por
iso rompamos co mundo “real”, en Cunqueiro partimos da fantasía e moitos detalles (a fame, o sexo, a roupa, a escatoloxía)
vannos aproximando ao mundo “real” sen
que por iso rompamos co marabilloso.

Cunqueiro foi quen de darlle a volta aos
conceptos de literatura fantástica e do marabilloso, como se utilizase as técnicas invertidas.
En canto ao segundo, Cunqueiro é un
escritor barroco e metafísico, se cadra emparentado con Borges, quen tampouco escribía novelas e talvez por similar razón.
En realidade o que fai Cunqueiro é novo
no seu tempo. Escribe unha especie de libro total, con todos os xéneros, todas as literaturas e todos os tempos dentro, unha
especie de léxico ou dicionario da literatura (e non é casual a disposición final a
xeito de índice e personaxes ou dicionario, que reescribe o libro). Noutra palabras, Álvaro, moito máis alá de ser precursor do realismo máxico sudamericano,
inventa un xénero e unha literatura. Nin o
xénero nin a literatura teñen aínda nome.
Para a segunda acabo de propoñer marabilloso inverso. Para o primeiro, talvez,
novela léxico (aínda que é insuficiente).
Felicidades da vida, débolle este achado
ao escritor serbio (perdón!) Milorad Pavic, autor do Dicionario Jázaro, o escritor
máis cunqueirista do mundo (máis que
Perucho, que xa é dicir). Se cadra nunca
leu a Cunqueiro. Pero léano vostedes a el.
¡Ah, Cunqueiro non ten nada que ver
co ciclo artúrico!
Pero iso explicámolo noutra ocasión.♦
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Verán a toda

MÚSICA

Montse
Rivera
‘Cómpre explotar
máis o mercado
da danza’
M.B.
De xeito paralelo á Leilía
está a traballar nun novo
proxecto galego portugués
chamado Pulalhe-o –pé.
En que consiste?
É un grupo que xurde vinculado á danza participativa.
Está formado fundamentalmente por xente que pertence a asociación portuguesa
Pé de Chumbo, unha agrupación que quere recuperar as
danzas populares. De feito,
todos residen en Portugal agás
eu, algo que complica un pouco o tema dos ensaios. Entre
os membros, o grupo conta
con algúns músicos destacados da escena portuguesa, como Celina da Piedade, Miguel
Barriga, Joana Nunes.
Como nace o grupo?
Da necesidade de que
exista un grupo que realice as
músicas para estes bailes. É
unha iniciativa novidosa, que
non se desenvolve no país, na
que os concertos se complementan con aulas sobre as
danzas que se van interpretar.
En Portugal estas propostas
xa levan dez anos, e na actualidade existen festivais deste
tipo consolidados.
Para cando un disco?
Aínda estamos na primeira fase, na da maqueta, pero
agardamos facer algo nun
ano. O que temos confirmado
son dúas actuacións, unha en
Xinzo de Limia o 25 de xullo
e o 26 en Celanova. Son concertos moi divertidos nos que
non hai diferenza entre o público e os músicos.
Ademais irán a Chicago en febreiro.
Iremos para participar
nun festival. Aquí este eido
non está explotado, cando é
un mercado que está aí,
aberto e moi interesante. Alguén debe dar o paso.
De todos os xeitos non
se desvincula do seu grupo
de cantareiras.
Por suposto que non, non
entendo a música sen Leilía.
Precisamente, Leilía acaba de publicar novo disco a
través de internet, feito que
as converte nas primeiras
cantareiras que empregan
estas vía.
Fixémolo por dous motivos, primeiro porque é un
xeito de darlle vida a nosa
web e por outra porque distribuímos nós o traballo e este é un xeito.♦

MAR BARROS

Rock, heavy, folk, pop, hip-hop... música para todos os gustos
na época do ano na que os festivais volven tomar o país.
Tras o apagón invernal volven enchufarse as guitarras para poñerlle música ao verán. Ducias de
festivais celebraranse por todo o
pais até ben entrado o mes de setembro con músicos nacionais e
estranxeiros engrosando os seus
carteis. Os Diplomáticos, Radio
Tarifa, Lamatumbá, La Mala Rodríguez, A Matraca Perversa ou
La Costa Brava serán algún dos
invitados nas citas programadas,
onde non faltan zonas de acampada e actividades paralelas.
■ CUMIO DO FOLK. Do 8 ao 10
de xullo Ortigueira muda un ano
máis co festival folki galego por excelencia, o Festival Internacional do
Mundo Celta, mais desta banda
preséntase con aires de cambio.
Ademais da habitual acampada na
praia, dos postos hippys e dos concertos de balde, esta XXI edición
supón un virar dentro da traxectoria
do festival, coa apertura a novos
espazos dentro da música de raíz e
co Mediterráneo e a produción dos
galegos na diáspora como principais invitados. Co deseño gráfico
de Mariscal, o cartel está integrado
por Ialma, o grupo galego-belga,
con Verónica Codesal ao fronte, Os
eslovenos Terrafolk e os asturianos
Gatos del Fornu, para o venres e
Radio Taifa, Luar na Lubre e os irlandeses Lunasa o sábado. O fin
de festa correra a cargo de Phil
Cunningham, Romano Drom e Os
Diplomáticos, que inician en Ortigueira a súa xira de despedida.
■ DESCARGA ROCK EN VIGO.
Se a cita dos folkis é Ortigueira, a
dos amantes do rock e do metal
é Zamáns o mesmo fin de semana. No parque forestal desta parroquia viguesa montarase o escenario polo que pasarán durante dous días grupos destacados,
entre eles, Los Faltones, Colbox,
N.O.T. e Human, que actuarán o
venres e El último ke zierre, Tiro

na testa ou Sínkope que interpretarán os seus temas o sábado.
■ FOLIADA EN LALÍN. A carballeira
de As Casianas acollerá para este
certame un cartel internacional e
variado o 8 e 9 de xullo. O compositor galego Fran Pérez abrirá o festival. A súa actuación dará paso á
festa de Lamatumbá, ao grupo arxentino Intima, a Sol de Farofa e ao
DJ Alberto Muñoz. Pola tarde, para
abrir boca, animación a cargo dos
Festicultores, os contos de Palitos e
Celsiño e Mofa e Befa. E pola noite
o trebón hip-hopeiro de Dios ke te
Crew, Tombuctú, Expensive Soul e
a mestizaxe de Watch Clan.
■ CQ’05. Acampada e concertos de balde son as bazas
desta nova edición do Festival
Cultura Quente que se celebra
en Caldas de Reis entre o 15 e o
16 deste mes. Os cabezas de
cartel son a raíña do hip-hop La
Mala Rodríguez, el Bicho e os
portugueses The Gift, o venres e
e Deluxe, Love with Arthur Lee e
Riôçeròse Music Club Djs o sábado. Pola carballeira, a beira do
río Umia, tamén pasarán os Def
con dos, que interpretará temas
do seu novo traballo, Kanon, Día
de Furia, Steelwood e Boomer.
■ NABIZA ROCK. Baixo este nome celébrase unha nova edición
do festival de rock das Pontes, que
se inscribe dentro das festas patronais do concello. Dr. Funkenstein, AK-47, Anatoly, Sol Lagarto
Avalanch e como prato, Barón Rojo, actuarán o sábado 23 de xullo.
Nas Pontes tamén terá lugar o 24
de xullo o Festival Folk con Susana Seivane, Urban Trad e os irlandeses Kila como invitados.
■ VILAR DE MOUROS. Un dos
festivais máis potentes do norte
de Portugal é precisamente o de
Vilar de Mouros, que se celebra
entre o 28 e 31 de xullo. Co programa aínda sen cerrar, xa están

confirmada as actuacións de
Nightwish, Within Temptatio, Peter
Murphy, Blues Explosion, Echo &
The Bunnymen, Joe Cocker., Fairless e Jorge Palma, entre outras
formacións. Na súa páxina web
www.vilardemouros.com, recóllese información actualizada sobre
os grupos e as actividades así como notas para a acampada.
■ NACIONALISTAS DE FESTA. A ritmo de festa rachada os nacionalistas poñen en marcha unha nova
edición do seu festival que, por vez
primeira, comezará o 23 de xullo
en Compostela. Samesugas, Dios
ke te crew e Os Diplomáticos son
a aposta para o sábado, Safari Orquestra, Presencia Zero, Expensive Soul, os franceses La Phaze, o
domingo e NARF, Berrogüetto e
Manecas Costa para o luns.
■MÚSICA, TERRA E LINGUA. Organizada pola Fundación Artabria,
arranca en Narón o 29 de xullo a
quinta edición do Festival da Terra e
da Lingua, un evento no que teñen
cabida maxia, teatro, espectáculos
circenses, xogos, diversos obradoiros e, sobre todo, moita música. Serán precisamente o grupo de folk A
quadrilha da marola e Os Ciricollos,
o venres, e Repichoca Ártabra, Os
tres trebóns e o Vendaval do Rosal
e A Matraca perversa, o sábado, os
grupos que animaran a noite.
■ NA CARBALLEIRA DE ZAS. O 6
de agosto a Festa da Carballeira
de Zas xa cumpre vinte e dous
anos. E para celebralo contan
con A Crus de Baixar, A Brigada
de Víctor Jara, Mercedes Peón,
Flook e Felpeyú e con varios grupos de baile. O prezo da entrada
é de cinco euros, con un cd conmemorativo de agasallo, con dúas cancións de cada grupo.
■ NOITE DE TRASNOS... E MÚSICA. Despois de tres edicións, o
Cabo de Udra xa é cita obrigada
para os que teñan ganas de trou-

la. Está previsto que milleiros de
persoas se acheguen a este espazo natural do 12 ao 13 de agosto para escoitar a Los niños de los
ojos rojos, Ruote, Bathoo e a Stigmatribe e Lavorda, entre outros.
■ VII FELIPOP. Do 11 ao 12 de
agosto en Fene terá lugar a sétima
edición do Felipop, con grupos
destacados do pop internacional.
Os madrileños The Mittens, Cánovas, Rodrigo y Guzmán, Púlsar e
os londinenses Scarlet’s Well que
mesturan folk, pop e psicodelia
son a aposta da organización para
o venres, e para o sábado La Costa Brava, os arxentinos Super Ratones e Sweet apple pie.
■ REVOLTALLO MUSICAL. Cinco
días de música, actividades e
acampada de balde son os ingredientes principais do festival Revoltallo, un certame que se celebra do 16 ao 21 de agosto no
Monte dos Pozos, en Vigo. O 17,
Iván Ferreiro, cantante dos desaparecidos Piratas; o 18, Skun Df,
Sök, Elektra, Replyca; o 19 Callenish Circle, Shoroud of tears, Death Silence e Anvil of doom; o 20
Dj Botz e Fly Drums e o 21 A palo Seko, Skacha e The Feixóns.
■ MÁIS EN PORTUGAL. Nas
mesma datas, mais da outra beira
do Miño, Paredes de Coura estourará de xente e música na nova
edición do seu festival, no que non
falta a acampada. Foo Fighters,
Kaiser Chiefs, Pisies, Queens of
the stone age, The Arcade fire,
Hot Hot Heats, Blind Zero e Nick
Cave & The bad seeds son algúns
dos artistas que se congregarán
na praia fluvial de Tabuão.
■ FOLK NA PRAIA. Xa está pechado o cartel da VI Festa Folk, que
como cada ano se celebra na praia
de Vilariño en Hío (Cangas). Será o
20 de agosto e reunirá no mesmo
escenario a Macfek, A Quenlla,
Quempallou e Lamatumbá.♦
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Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro
bulantes, como todos os masidaos. Percorrían as feiras do país facendo um duplo comercio, á ida e
á volta. No tráfico de xamóns eran
grandes especialistas. Na temporada almacenábanse en Dacón por
milleiros. Dacón sería así como a
capital galega do xamón. O noso
gran polígrafo Otero Pedrayo dedicoulle unha oda ao xamón (gañado polo que comera en Monterroso, terras do Ulla, cando a famosa peregrinación en compaña
de Risco e Xosé Ramón Fernández-Oxea a Santo André de Teixido dende Ourense, por el descrita)
na que fai alusión a este tráfico:

Os Amarantes da Galiza
Amarante é unha das máis fermosas
vilas de Portugal, regada polo Támega que lle fai as beiras e ao pé da
Serra do Marão, cantada por Teixeira de Pascoaes na sua obra Marânus, personificación da montaña
poderosa. Para nós dicir Amarante e
pensar en Teixeira de Pascoaes é todo unha mesma cousa. Amarante é
a terra natal e nutrícia deste entrañábel amigo da Galiza que comparte
com Fernando Pessoa a primacía da
poesía portuguesa do século XX.
Só visitamos a flor do Támega nun
par de ocasións (unha delas hospedámonos en Pascoaes na casa de
Teixeira) e quedounos dela unha visión leda e saudosa á vez. Arelación
epistolar con amigos amarantinos
como o escritor e editor Queirós, facedor de revistas poéticas, e o narrador e poeta Manuel Amaral, que finou hai pouco máis dun ano, mantíñanos unidos dalgún xeito a Amarante na distancia.
Mais se o Amarante portugués
é todo un fito no país veciño, na
Galiza hai varias entidades que
comparten este topónimo, se ben
ningunha tan importante como a
da beira do Támega. E son nada
menos que seis, a saber: no concello de Oza dos Ríos unha aldea da
parroquia de Cuíña; no concello
de Antas de Ulla son catro as parroquias con este nome (coa advocación de San Fiz, San Martiño,
Santo Estevo e Santa Mariña de
Castro de Amarante) e en terras
ourensás a parroquia de Santa
María do concello de Maside.
Santa Mariña do Castro, nome inicial, constituía unha excepción dentro do señorío de Amarante, pois pertencía ao conde de
Monterrei. Acrecentou logo o no-

Dacón por tí, goza da sona
De ser Porcópolis, Chicago noso,
Xamón.

O castelo dos condes de Amarante en Antas.

me da casa feudal que se asentou
no Castro. Disque daquela os vasalos podían escoller un ou outro
amo cando se instalaban, coa fórmula “Fago lume pró conde de
Amarante” ou ben “Fago lume
pró conde de Monterrei”.
A casa de Amarante tiña solar
en Santa Mariña do Castro. O
castelo de Amarante en Antas é
todo un símbolo do poder feudal
na Galiza, pese ás mutilacións
das ameas e outras partes, danado durante as guerras carlistas do
século XIX. O condado de Amarante, que vén do século XVII,
está ligado ás estirpes dos Lemos, Sarmento, Ozores, Arias...

X. TORRES

e exercía xurisdición e nomeaba
xuíz ordinario. O seu brasón leva
trece roeis de azur en campo de
prata, postos de tres en tres e un
de non. A xurisdición de Amarante formaba antigamente parte
da chamada Terra de Reboredo.
Con todo, o máis grande e importante dos Amarantes galegos é
sen dúbida Santa María de Amarante no concello de Maside, perto
do Carballiño, onde o poeta galegoarxentino Francisco Luís Bernárdez enterrara a nai, pouco antes de
ser hóspede do seu amigo Teixeira
de Pascoaes no Amarante portugués pola década do 1920. Bernárdez lembrou moitos anos despois a

visita ao poeta na súa terra de Pascoaes nun artigo emocioado.
Desta “Santa María de Amarante en Galicia”, como consta na
sua lápida, eran aqueles irmáns
Xosé e Luís Fernández, colonizadores das terras uruguaias a finais do século XVIII e comezos
do XIX, que ergueron cadanseu
cruceiro no 1800, ben estudados
por Zubillaga Barrera no seu libriño Los cruceiros del Montevideo Antiguo, editado polo Patronato da Cultura Galega no 1967.
Os veciños do Amarante de
Maside, parroquia á que pertence
a próspera viliña de Dacón, sempre tiveran sona de tratantes am-

O Bardo na Brêtema
memória e só respondem ao pragmático “primum vivere deinde
philosophare”.
A metódica demagogia populista dos XVI anos da pax fraguiana levou a Galiza a uma crescente
desideologização para submeter a
vontade popular e aniquilar o sentimento dum povo com música,
língua e cultura distinta da metrópole dominante. Mas quando um
povo deixa de existir como tal, por
ser assimilado pela cultura dominadora, perde os seus referentes e
transforma-se num grupo subserviente ou mesmo marginal –um
povo que perde a sua língua é um
povo escravo– o qual leva inevitavelmente ao atraso económico.
Portanto se queremos tirar a Galiza
da cauda do desenvolvimento espanhol em que nos encontramos é
preciso recuperarmos a nossa autoestima e reforçar a identidade que
nos diferencia como povo. Só sabermo-nos possuidores duma cultura forte nos dá a força criativa para desenvolvermos uma sociedade
avançada e com iniciativa económica. Temos uma língua de cultura
e comunicação mundial que os
nossos inimigos querem isolar e re-

San Antonio de Amarante,
casamenteiro das vellas,
porque non casas as mozas?
Que mal che fixeron elas?♦

Rudesindo Soutelo

Essência e existência
Bem-aventurado seja o ex-presidente e os inúmeros cargos políticos que perdem o seu extrínseco e
quase vitalício poder, porque agora
vão conhecer a verdadeira face dos
seus incondicionais amigos, esses
que o são pelo seu próprio proveito. Habituar-se aos louvaminhas,
aduladores e falsos amigos faz perder a perspectiva da realidade, por
isso arruinar-se ou perder o poder
alguma vez é algo muito saudável
para reequilibrar o ego e separar a
palha do grão. Agora descobrirão
que muitos empresários, jornalistas, e até os próprios jornais, que
tanto ajudaram a os manter no poder, maquilhando se for preciso a
verdade, viram o casaco para o novo governo. O dinheiro, já o sabíamos, não tem ideologia mas quando está nas mãos do Opus Dei isso
é dogma de Fé. Mais ingrato lhes
pode parecer que os artistas esplendidamente subsidiados, músicos e
musicógrafos inclusive, se mudem
de fila para beijar as mãos dos novos dispensadores de subsídios públicos. Quão amargo deve ser para
um espírito integralista –Deus, Pátria, Família– descobrir que os
estômagos agradecidos carecem de

Nas lindes desta parroquia
atópase o chamado pozo ou puzo
do Lago duns cen metros de diámetro, posíbel resto dunha antiga
explotación mineira, coa súa lenda a falarnos de cidades mergulladas. O xeógrafo Heliodoro Gallego Armesto, nun artigo que fixo
sobre este Amarante ourensán,
amosábase desmitificador: “A
nós, máis que un lago, seméllanos
isto un pantano, que non beneficia
á saúde pública destes contornos.”
Na igrexa parroquial (construída pola metade do século
XIII, cando San Gonzalo andaba
a levantar a ponte sobre o Támega que lle daría orixe á Amarante portuguesa) hai unha imaxe de
Santo Antonio cantada polo pobo nunha copla que tamén lle
cantan os amarantinos portugueses ao seu San Gonzalo:

duzir a dialecto local. Temos uma
música -culta, tradicional ou popular- que, ainda com a perversa
acção política até hoje em contra, é
cada dia mais reconhecida internacionalmente. Temos um mercado
natural na nossa língua que abrange duzentos milhões de pessoas e
cujo aproveitamento impediu a política separatista da Junta. A nossa
cultura tem um elevado potencial
económico que permanece improdutivo, e o câmbio político que se
avizinha ainda não deu mostras de
compreender que a criação cultural
é o alicerce da economia e também
a primeira indústria dos povos socialmente desenvolvidos.
O nacionalismo espanhol, fiel
à sua origem divina, é essencialista, ou seja que a essência precede
à existência, o qual tão-só Deus
pode conceber e portanto nenhum
humano deve duvidar. Assim o
Carminha Burrana, ex-Conselheiro in-cultor, mostra-se ufano do
seu cometido evangelizador antigalego, e só lhe faltou inaugurar a
Cidade da in-Cultura ou Vale dos
Caídos de Compostela para descansar em paz. Não seria má coisa
destinar esse inconcluso monu-

mento ao despropósito a ser túmulo da barbárie galeguicida que até
agora esmagou a cultura identitária deste país, e os centos de
milhões que ainda restam por enterrar nele se empreguem em desenvolver um plano de infraestruturas culturais coerente com as necessidades reais duma sociedade
moderna. Assim a megalómana
estultícia política deveu considerar
um inútil esbanjamento público
que a cidade mais grande da Galiza, com uma comarca que supera
os 600.000 habitantes, tenha, como seria lógico, uma grande sala
de teatro, um auditório de música
e um teatro de ópera e ballet, além
dum palácio de congressos, todos
eles públicos. Afinal licitaram um
negócio privado, de ócio polivalente com tintas culturais onde nada é o que parece já que não vai ter
uma orquestra residente nem as
previsões de programação musical
e de ópera justificam as características do edifício exigidas ao arquitecto. Isso sim que é malbaratar o
dinheiro público que lá se vai investir, e também as esperanças
dum povo que aspira a um desenvolvimento cultural que o capacite

para uma sociedade democrática,
criativa e baseada no conhecimento. O pseudo-auditório de Vigo é
um experimento quinta-essenciado (congressos, música, ópera,
ócio e negócio), e afinal será um
contentor de cultura enlatada vinda de fora que encherá alguns
estômagos agradecidos mas não
criará nem difundirá a nossa cultura. Esta é a essência reservada para a nossa existência.
Sören Kierkegaard (18131855), precursor do existencialismo, dizia que “o que existem são
homens que sofrem e não o conceito do sofrimento”. Depois
Martin Heidegger (1889-1976)
disse “existir é ser no mundo” e finalmente Jean-Paul Sartre (19051980), filósofo e escritor francês
que em 1964 rechaçou o Prémio
Nobel de literatura, sentencia: “a
existência precede a essência”. Se
a Galiza quer ser algo no mundo
da música, das ideias, das artes,
da política, e sobretudo da economia, tem de existir como tal, falar,
pôr de manifesto a sua realidade
humana, ser. Se não existimos como galegos nunca deixaremos de
ser uns espanhóis pobres, que é a
essência que nos têm reservada os
que fazem bom negócio.♦
ant@soutelo.com

Mundialización
relixiosa
FRANCISCO CARBALLO

N

in a globalización, nin
a súa matización
“mundialización”, é
un fenómeno de agora. Vén
de lonxe. O cristianismos
intentou a universalización
desde os seus primeiros
pasos. Logo sufríu certa “cantonalización” en Euroasia como tamén fracturas culturais.
Asistimos a unha actividade trepidante por parte do Consello Ecuménico das Igrexas
(COE) e da Santa Sede para reconciliar os grupos cristiáns
dispersos por todo o ecúmene.
Samuel Kobia, secretario do
COE,entrevistouse o 16 de xuño con Bieito XVI e presentoulle tres propostas: explicación
da natureza da igrexa, busca
dunha espiritualidade común e
máis formación ecuménica.
Kobia conversou cos
distintos dicasterios da Igrexa
romana para máis
colaboración. Porque, se ben
a Igrexa católica non forma
parte do COE, si traballa en
organismos dese Consello
desde hai 40 anos.
No programa inicial do Papa actual está a busca dunha
unidade cristiá visíbel. Parece
que tal unidade ten de ser
experimentada desde as
igrexas hoxe ben relacionadas:
católica, ortodoxa, anglicana e
evaxélico-luterana.O Papa espera conseguir unha ampla
xuntanza cristiá no Pentecostés de 2006. Na mesma liña
ecuménica están a propoñer
un concilio moitos colectivos
católicos. Outros pensan que é
inda precisa máis intercomunicación entre as igrexas.
Cuantitativamente, a Igrexa católica romana é a máis
numerosa. Crece en África: de
1978 áo 2005 pasou de 55 millóns á 144 millons de fieis,
mais descendu en Europa. Os
mil cen millóns de fieis da
Igrexa Católica romana son
superados polos restantes
colectivos cristiáns en conxunto. Algo novidoso. Nestes
anos descenden os fieis das
igrexas tradicionais, soben os
das pentecostais. Estamos
nunha era de reconfiguración
das comunidades cristiás. Unha era de recuperación da historia de Xesús de Nazaré e de
purificacións das igrexas:
unha mundialización relixiosa
do criostianismo desde a
enculturación, a diversidade e
a substancialidade. Hai un núcleo común, mais diversidades
litúrxicas e teolóxicas.
Quen xulgue os católicos
pola educación impartida nos
anos do franquismo carece de
pulso na análise actual da
renocación eclesial. O
nacionalcatolicismo daquel período foi unha das formas de
corrupción cristiá por superar.
Quedan, sen dúbida, persoas e
institucións ancoradas naquilo,
mais só nos lembran a miseria
pasada. O revival cristián é
palpábel en todo o mundo; a
secularización occidental é un
sinal dos tempos, non un fin
da fame do sagrado.♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

A historia vive se se sabe contar
A museoloxía é a ciencia da
montaxe expositiva do museo e implica esas relacións
entre continente, contido e
gran público, a quen finalmente van dirixidas as accións de expoñer, conservar,
documentar, estudar e espallar as pegadas da historia que
conforman o patrimonio cultural. Hoxe, a administración,
os centros culturais das entidades financeiras entran e
moen na rutina de mercar exposicións ou mesmo museos
“por catálogo”. Temas e
montaxes expositivas, oportunistamente atentas ás efeméredes; namentres pasamos
de actores a espectadores, para deixar perder a nosa propia
historia deica atrofiar a capacidade creadora e realizadora.
Nesa experimentación de
buscas ollamos as diferentes sensibilidades profesionais e o impacto no
visitante, quen acode, como un autómata, chamado polo interese, pola
forza da mercadotecnia promocional
ou simplemente levado pola inercia,
a boa ubicación da mostra e os horarios intensivos, namentres o resto está pechado. Así ollamos exposicións
que se reducen a láminas, a fotos enmarcadas ou impresas en bandeirolas. Nova modalidade de cromos, na
compaña de atiborrante texto. Fórmulas que non son maís ca páxinas
dun libro ampliadas sobre un soporte que cobre as paredes das pouco
preparadas e mal iluminadas salas
de exposicións. A pesar de vivir nos
imperantes tempos de estética mínimal, non resulta fácil sintetizar os
contidos expositivos en ringleiras
que non abafen, provoquen xaqueca
e náuseas até provocar fobia a canto significa o museo. Cómpre maxín, interacción entre aspectos que
estimularán os sentidos, non unicamente os visuais.
Abonda hoxe a luzaría do folión
de excesivos “gastos de afeamento”, proliferación de elmentos inútiles que enrevesan a comprensión. O
que noutras ocasións contrastamos
cunha sabia e selectiva administración dos recursos expositivos. Todo
cuestión de racionalización e maxín, cousa que debe partir da mes-

ma necesidade social da argumentación expositiva. Non consiste en expoñer por expoñer, en facer por facer, senón en facer algo que deixe
pouso, que sirva nalgures para hoxe
e longo tempo: informar para formar, sumar para contribuír á madurez social, ao encontro tolerante por
un diálogo que incluso supere a palabra, os idiomas, os símbolos, os
xestos... Sensibilizar é un convite no
que poñer en marcha os sentidos.
Gústalle ao visitante deixarse
levar, confiar no itinerario proposto,
sen perderse, deixar viaxar os sentido polos contrastes que facilitan a
compresión integral do que se expón: a ubicación nun contexto de
tempo, de espazo, dunha sociedade
formada non unicamente por cinematográficos heroes senón tamén
por apestados, enfermos, eivados,
vellos, nenos, egoístas, humildes,
que actuán guiados polos ventos das
circunstancias, cos seus tics e crenzas, cos seus artefactos, argallados
para acomodar a vida, pero tamén
con estraños amuletos para sobrevivir e esconxurar o mal dos demos e
as sombras da inevitábel morte.
Sempre imperou o afán por domesticar, educar, por concienciar sobre
o ben e o mal, e así naceron normas
didácticas, catequéticas... a relixión,
a Igrexa, fixo un esforzo único a través da arte para explicar vidas de

demos, anxos e santos... acudiu a todo canto significaban as pagás musas para reconvertelas no santoral e
sensibilizar: a liturxia que non é
máis que teatro, música, canto, danza... complementos en relación cunha arquitectura que se espiritualiza
grandilocuentemente, para sumarse
á pintura, á escultura ou á literatura... Pois velaí elementos expositivos dinámicos, para crear contraste
entre luces e sombras sociais, para
implicar un espectador que, facendo
preguntas, busca e investiga cal é o
seu sitio na intemporalidade. Elementos apropiados pra mesturar
con toda esa contemporaneidade do
aparato dixital e virtual. Endexamais a virtualidade pola virtualidade... senón en función do guión expositivo que trata de seducir e converter o espectador en actor. Toda
exposición debe complementarse
na súa didáctica con estruturados
textos, uns condensados en trípticos, sen faltar as máis amplas e detalladas guías especializadas.
Temos atopado sinxelas e nada
costosas exposicións, con logotipo,
mercadotecnia, argumento e secuencia lóxica xenial e impresionante,
pero sufrindo ese lastre da falta de
medios expositivos que se multiplican nas salas de exposicións pouco
apropiadas que teñen moitas “casas
de cultura”: falta de espazos corridos

que permitan a fluidez do
tránsito, de paramentos de
cor neutra, de luz medida,
centrada ou varrida alí onde teña que selo, falta de
de vitrinas e peanas dentro
dunha orde coherente expositiva en formas e cor, e
outras normas de seguridade... En Córsega vin unha exposición sobre O
Pan noso de cada día cunha organización que vai
dende a arquitectura do
pan que pasa por eidos labrados, eiras, hórreos,
muíños, fornos... até os diferentes tipos de graos,
tecnoloxías de elaboración
e tipos de fariñas, farelos e
pan: de millo, boroa, centeo, trigo... formas; o pan e
as celebracións, San Brais,
F. SENÉN
Pascua, defuntos....os exvotos de pan, mitos e ritos, lendas e
literatura do pan... seguida dunha
degustación.... Lembro igualmente
con especial admiración unha mostra ollada, hai dúas décadas, na cidade minhota de Ponte da Lima, sobre
“A luz”: o sol e as tebras, os raios, a
claridade a partir da elaboración do
lume polo sistema de frotación continuada de dous paus e faíscas de palla, os fachóns untados en pez e graxas, as lucernas de aceite, de carburo, petróleo, gas... turbinas caseiras e
industriais... as lámpadas... até o láser e toda esa busca cosmogónica da
luz fronte á negrura do caos...
Velaí que caben outros argumentos expositivos que, maís alá do
mural, da fotografía , do gravado, do
farragoso texto pindurado da parede,
axuden a fender tópicos: a maxia e a
superstición, as técnicas de ourive
en Galiza, o acibeche, a cestaría, a
carpintaría... do foro á feira..., o vestido, os adornos no corpo...
Ter un discurso expositivo coherente e comprensíbel para todos
os públicos e cos mínimos recursos non é fácil neste tempo tan
compartimentado e de derroche.
Nesta selva do consumo, da oferta
e da demanda, observamos que é
fácil perder o guión e a razón entre
tanto aparato e tanta grandilocuencia de continente. A historia vive
se se sabe contar, comunicar.♦

Os Bolechas van ao festival de Ortigueira
M.B.
Os cativos máis famosos do debuxante Pepe Carreiro tornan
músicos de folk na nova aventura de Ortigueira. Coincidindo
coa celebración da XXI edición
do Festival de Ortigueira a preséntase unha nova aventura dos
Bolechas, os cativos máis populares do deseñador Pepe Carreiro, unha historia que leva por título O festival de Ortigueira,
acabada de saír do prelo e que
engrosa a colección Os Bolechas
van de viaxe (A Nosa Terra).
Despois de percorrer as rúas
de Pontevedra na procura de
Linda, de namorarse en Ferrol
ou de ver a coca de Redondela,
os pequenos da familia Bolechas fan as maletas para dirixirse cos seus instrumentos ao
norte do país, onde se celebra o

festival folk máis importante
de Galiza, o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Neste novo libro o debuxante Pepe Carreiro preparou para os seus pequechos un
enredo musical que os levará
polos lugares emblemáticos do
concello coruñés. Deste xeito,
mentres os cativos ensaian as
súas pezas e discuten a decisión de incorporar ao grupo ao
camerunés Benué, polas páxinas van pasando escenarios como a biblioteca municipal Juan
Fernández Latorre, a praia de
Morouzos, o centro arqueolóxico Federico Maciñeira, o campo da torre, o antigo mercado, a
Casa do Concello ou o menhir
conmemorativo realizado con
motivo do vinte e cinco aniversario da cita folk.♦

Nº 1.183 ● Ano XXVIII ●
Do 7 ao 13 de xullo de 2005

O Trinque
Ar te sacra en Ourense
Ourense
Con motivo do Ano Eucarístico
Mundial e a celebración do conxunto de iniciativas culturais da
Xunta, ‘Galicia, camiños da
concordia’, a catedral de Ourense
acolle unha exposición sobre arte

sacra. Por primeira vez na península, exporanse xuntas as principais
mostras de escultura e pintura relixiosas feitas en España e Portugal
desde o perrománico até hoxe. Poderase visitar até novembro.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

os galegos Luar na Lubre e
convidados, os madrileños Radio Tarifa, e Lunasa de Irlanda;
no escenario Runas desde as 17
h. van tocar Driade (Galiza), Xera (Asturias) e Kukuma (Euskadi); e na Praza de Isabel II á mesma hora desfilará a banda de gaitas bretoa Bagad Kemper. Para
o remate, o domingo ás 12 h. da
mañá haberá un Desfile de bandas, que sairá do Porto Deportivo, no que participarán 200 músicos da Escola de Gaitas de Ortigueira, a banda de gaitas escocesa Stow Pipe Band, e a Bagad
Kemper da Bretaña, que estarán
acompañados polo grupo folclórico de zancudos landeses Lous
Tchancayres; no escenario Runas desde ás 17,30 horas, tocan
os portugueses Dazkarieh, e os
galegos Madialeva e Xochilmi-

Cambados

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

MARCEL BREUER

VII ENCONTRO
DE EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS

A Fundación
Barrié da
CORUÑA
acolle unha
mostra
sobre o
arquitecto e
interiorista
Marcel
Breuer.

A Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial
promove estas xornadas, organizadas polas asociacións
Grupo Etnográfico Mascato,
Clube Mariño Salnés e Asociación Náutica As Joritas,
que terán lugar na dársena do
barrio de San Tomé, até o domingo 10, nas que se van desenvolver numerosas actividades como regatas de barcos antigos e tradicionais,
unha feira do libro do mar
(na que se presentarán as últimas novidades editoriais),
conferencias e debates sobre
a cultura marítima, degustacións de pratos de cociña tradicional do mar de Galiza,
presentación das propostas
máis actuais a nivel institucional e empresarial no ámbito do turismo etnográfico
marítimo, exposicións dos
principais museos do mar da
península, baile e festa coas
mellores músicas de mar e
taberna, e o traballo en vivo
de ducias de artesáns. Máis
información en www.culturamaritima.org.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NO MORRAZO
Podemos ollar esta mostra
no Auditorio Municipal até
o vindeiro xoves 14.

A Coruña
■ CINEMA

JOSÉ L. BORAU
Este xoves 7 ás 20,30 o
CGAI proxecta Entre copas (2004), de Alexander
Paune, dentro do ciclo
Fóra de serie. No ciclo
adicado a José Luis Borau, o venres 8 proxectarase En el río (1960) e
Brandy (1963); o luns 11,
Crimen de doble filo
(1964); o martes 12, Hay
que matar a B (1973); o
mércores 13, Furtivos
(1975); e o xoves 14, La
Sabina (1979), todas elas
ás 20,30 h. Máis información en www.cgai.org.

ca; ás 19,30 h. no teatro da Beneficencia teremos o concerto Na
terra, no mundo, no que Uxía
Senlle repasará as composicións
da música galega na diáspora; e o
fin de festa chegará no escenario
Estrella Galicia ás 21,30 h. coa
Dominic Graham School of
Irish Dance, os escoceses Phil
Cunningham e Aly Bain, I
Muvrini de Córcega, os húngaros Romano Drom, e a despedida dos galegos Os Diplomáticos
de Montealto con convidados
moi especiais. O festival complétase cunha exposición de fotografía sobre a pasada edición do certame de Álvaro Fernández Polo
no teatro da Beneficencia; unha
Mostra de artesanía en vivo con
profesionais de diversos sectores
tradicionais no centro arqueolóxico Federico Maciñeira; Clases

Por primeira vez no Estado
poderemos contemplar a
mostra Marcel Breuer. Deseño e arquitectura, organizada
polo Vitra Desing Museum
de Weil am Rheir, mercede á
Fundación Barrié, que é onde
se encontra. Breuer (19021981) está considerado como
un dos máis sobranceiros deseñadores de mobliliario e arquitectos de interirores do s.
XX. A exposición xunta 15
pezas de mobiliario, 13 maquetas interactivas e proxectos de maior envergadura como a sede da UNESCO en
París, o Centro de Recursos
de IBM en La Gaude e o Museo Whitney de Arte Americana de New York. Prográmanse obradoiros didácticos
para campamentos de verán,
centros de ensino... visitas comentadas para adultos gratuitamente e previa reserva no
telf. 981 060 095. Dossier didáctico en www.fbarrie.org.
Até o 16 de outubro.

ARTE E
SOLIDARIEDADE
A Fundación Luís Seoane
acolle, desde este xoves 7,
Arte y solidaridad. Los artistas españoles y el cartelismo
sociopolítico, na sala de exposicións temporais, comisariada por J. Gómez Alén, director da Fundación 10 de
marzo. Oitenta e seis carteis,
escolmados de entre do máis
de 15.000 dos arquivos de
CC OO, realizados por artistas do máis destacado a partir
da 1ª metade do século pasado e dos diferentes movimentos estéticos. Os galegos están representados con 22
obras pertencentes a L. Seoane, I. díaz Pardo, X. Quessada, J.L. de Dios, Conde Corbal e Mercedes Ruibal. Exibense obras de Picasso, Miró,
Alberti, Ortega, Brossa, Saura, Genovés, Ibarrola, Tàpies,
Arroyo, Guinovart, M. Valdés ou o Equipo Crónica.

LUÍS LÓPEZ GABÚ
A biblioteca pública González Garcés acolle, até o
martes 26, unha mostra da
súa pintura.

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES
Fotografías, na Casa da
Cultura Salvador de Madariaga até o mércores 13.

E S P E C T Á C U L O S

Festival Cultura Quente

Festival Internacional do Mundo Celta
A máis multitudinaria festa do
verán regresa á vila ORTIGUEIRA,
desde este xoves 7 ao domingo
10, cun impresionante programa
musical e cultural. Dará comezo
cunha Festa inaugural no Cantón, desde ás 21,30 h. do xoves 7,
que contará coa participación de
agrupacións tradicionais e espontáneos nunha proposta aberta a
todos os visitantes, que pechará
cun espectáculo pirotécnico. O
venres 8 arrincan os concertos
coa Stow Pipe Band, chegada de
Escocia, na Praza de Isabel II ás
17 h; e no escenario principal Estrella Galicia, desde as 21,30, escoitaremos á Escola de Gaitas
de Ortigueira, á banda belga-galega Ialma, aos eslovenos Terrafolk e aos asturianos Gatos del
Fornu. O sábado 9 vai ser o turno dos bretóns Bagad Kemper,

E

de baile irlandés o venres e sábado desde as 11 h. no Cantón; a
tradicional feira de artesanía na
Punta do Peirao, do venres 8 ao
domingo 10, na que se promocionarán os sectores en risco de
desaparición, así como aqueles
que ofrecen propostas máis novidosas; a emisión en directo do
programa da Radio Galega Lume na Palleira o sábado ás 15 h.
desde o teatro da Beneficencia;
ou as proxeccións no mesmo lugar ás 18 h da longametraxe Un
bosque de música, de Ignacio
Vilar o sábado, e das curtametraxes Os últimos galegos da
Habana, de Ernesto Daranas e
Natasha Vázquez, e Galegos
en Manhattan, de Xaime Fandiño, o domingo. Información
completa en www.festivaldeortigueira.com♦

La Mala Rodríguez.

CALDAS DE REIS celebra unha nova
edición do festival do dragón, que xa
se ten recoñecido como un espazo alternativo que promove unha cultura
viva, comprometida e participativa. O
vindeiro venres 15 tocarán en directo
as bandas The Gift, La Mala Rodríguez, El Bicho, Super Ratones, Def
Con Dos, Kannon, Bummer, Día

MARCEL BREUER
A Fundación Barrié acolle,
até o 16 de outubro, unha
retrospectiva completa sobre o deseñador e arquitecto húngaro, considerado un
dos máis influentes do século XX, na que se tratan
da mesma maneira e axeitadamente os distintos campos creativos do mestre e
autor de obras tan emblemáticas como o Whitney
Museum of American Art
de New York, a famosa cadeira de brazos de tubo de
aceiro Wassily ou o Tallo
Bahaus.

O LADO DA SOMBRA

TÀPIES
Até o venres 15 podemos admirar, no centro de arte
Atlántica, obras súas dentro

dunha colectiva na que tamén
se reúnen traballos de Miró,
Dolores Gálvez, Canogar,
Arroyo, Saura e Caruncho.

A Fundación Luís Seoane
realiza esta exposición sobre o devenir da cultura
non institucional na Galiza
durante o periodo 197189. Incide sobre tres grandes campos da cultura popular contemporánea, como son a edición de revistas e libros, a edición de
discos e a cinematografía,
prestando, tamén, atención
a outras empresas colectivas de carácter cultural.
Até o 18 de setembro na

de Furia, Dj Prozack, DLK; e o sábado 16 Love with Arthur Lee, Deluxe, Rinôçerôse Dj´s Club, Second, Atom Rhumba, Vacazul, Steelwood, Avant Garde, ou Dj Amable. Os concertos e a acampada son
de balde. O horario de todas as actividades e dos concertos pódese consultar en www.culturaquente.com.♦

sala da fundación. Ademais, durante a 1ª quincena de xullo, realizanse encontros e conferencias con
Pedro G. Romero, Isabel
Escudero, Agustín García Calvo...

MUNDOS DIXITAIS
Podemos ollar esta mostra no
Centro On até o 27 de xullo.

PINCELADAS
DE REALIDADE

Amalia Avia, María Moreno e Isabel Quintanilla,
tres destacadas artistas do
realismo contemporáneo
español, presentan a súa
obra no Museo de Belas Artes até o mes de setembro.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mostra
sobre a relación entre o propio Seoane e Lorenzo Varela, até xaneiro de 2006.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido concurso internacional
de fotografía sobre a natu-

Carteleira
Carteleira

☞

DEAD END. Unha familia viaxa de noite cando atopa de socato unha moza
cun bebeciño. A partir dese encontro, empezarán os acontecementos estraños e as mortes
nunha estrada que non ten saída. Terror para mozos con baixo presuposto e humor negro.

☞

☞

☞

O SOÑO DUNHA
NOITE DE SAN XOÁN. Unha nena protagonista,
un mao que é director de banco, unhas bruxas que fan surf
na basoira e o trasniño Perecho
que é o máis simpático. Hai
versión en galego, pero cómpre fixarse na sala para que
non dean castelán por lebre.

☞

MADAGASCAR. Os
animais dun zoo de Nova York, liderados por unha cebra e aburridos da súa vida habitual, deciden marchar a Africa e experimentar a vida salvaxe. O león Alex terá algúns
problemas. Película de debuxos para levar os nenos se non
hai outra cousa. A obra non pasa do cinco raspado.

PRIMER. Dous enxeñeiros descobren unha máquina que reduce o peso das cousas
pero que ten características inesperadas e paradoxais. A súa tentativa de tirar partido económico co
aparello volverase contra eles. Intriga tramposa que administra os
datos a pingas e desenfocados.
NO SOS VOS, SOYYO.
Comedia arxentina intelixente, coproducida por Filmanova (a empresa de Antón Reixa).
Historia dun home abandonado
pola súa muller e todo o que lle
sucede a partir de aí. Para pasar
hora e media agradábel.

Norte despois do alto o fogo. A
perspectiva das vítimas non impide centrarse nos erros policiais e nos equilibrios necesarios para non rachar o proceso
de paz. Dura, mais interesante.

☞

A VINGANZA DOS
SITH. A república está en
guerra, o chanceler Palpatine, cada vez máis malévolo, ten poderes do Senado, os jedi loitan contra o lado escuro da forza e a senadora Padmé está embarazada
de Anakin Skywalker, quen pensa que o ningunean os jedi. Por
fin remata a saga das galaxias.

☞

CÓDIGO 46. Un home
investiga unha trama de
tráfico de documentos de acceso
ás cidades, onde so entran persoas sen mácula, mais namórase
da traficante. Esta queda embarazada del e despois descóbrese
que comparten código xenético,
algo que está prohibido.

NO MEU PAÍS (IN MY
COUNTRY). Un xornalista americano negro e unha poetisa surafricana seguen por todo
o país os procesos da Comisión
da Verdade e da Reconciliación,
na que saen a relucir todos os crimes do apartheid, polos que toda
a Sudáfrica branca ten manchadas as mans e a conciencia.

☞

☞

☞

OMAGH. Película sobre un atentado dun grupo
escindido do IRA en Irlanda do

UN CANGURO SUPERDURO. Trama demasiado adulta para os nenos e

tópica para os grandes. Polo
demais, a propaganda é tan explícita que George Bush debería figurar nos créditos.

☞

O REINO DOS CEOS.
Tras coñecer ao seu pai, o
fillo dun cabaleiro vai a Xerusalén a herdar as súas propiedades.
Alí atopa un rei que loita contra
fanáticos cristiáns que tratan de
forzar unha guerra cos musulmáns, que son maioría. Drama
épico politicamente correcto.

☞

SÁHARA. Unha médica da OMS investiga en
Malí unha epidemia descoñecida 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 varios 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!♦

A banda ourensana estará de xira todo o verán para presentar o seu novo
disco Lume (para que saia o sol). Es-

te xoves 7 toca no festival Fouciños
e Toxos de SILLEDA; o venres 8 ecoitarémola na Foliada en LALÍN.♦

blico o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

ALDANA GLEZ. E
CRISTIAN MONTOYA
Podemos contemplar as súas obras na Casa da Xuventude até finais de xullo.

ALFREDO ALCAÍN

Gondomar
■ ACTOS

Trova Camagüeyana

GONDOMAR,
O SON DO RÍO

Libro editado polo Instituto de Estudos Miñoranos
que recolle 84 fotografías
do Gondomar dos primeiros anos do s. XX. O acto
de presentación celebrarase este venres 8 ás 22 h. na
Praza do Centro de Saúde
e nel participarán Carlos
Méixome, Xosé L. Mosquera e Carlos Silva. Tamén actuarán o grupo de
música tradicional Os Terribles de Donas así como
a Big Band da Banda de
Vincios.

Lugo
O mellor danzón, cha cha cha,
son, guaracha, rumba e bolero
chega este venres 8 ao teatro
Principal de PONTEVEDRA, da

man deste magnífico septeto tradicional cubano. O vindeiro xoves 14 poderemos escoitalo no
Coliseo Noela de NOIA.♦

reza, na súa edición correspondente ao ano 2005, poderanse contemplar no
Aquarium Finisterrae até o
17 de xullo.

presenta Lumieira
venres 8.

este

SEOANE SESSION´S
No patio da Fundación Luís
Seoane poderemos gozar
durante todos os venres de
xullo de concertos en directo, sesións de DJs e proxeccións en súper 8. Este venres 8 ás 21,30 h. vai tocar o
grupo de rock The Mistakens; e o vindeiro venres
15 escoitaremos á banda
coruñesa O Rei Babar. Para o acceso ás sesións é necesario retirar os convites
na sede da fundación, ou en
Nicetrip, 10D10, Bar de
Juan, ou no Valdrich Bar.

A Estrada

CURUXAS 2005
No Museo do Humor, como
todos os anos, está aberta a
exposición Curuxas 05: debuxos de todo o mundo escolmados entre os 250 que,
desde coarenta e tres países,
optaron á Curuxa Gráfica.
Durante todo o verán.

Ferrol
Ferrol
MOVEMENTO
HOMOSEXUAL
NA GALIZA

LUÍS-ALBERT
DESCHAMPS

GONZÁLEZ SÁNCHEZ
FOLGUEIRA
A Biblioteca Pública exhibe, até o martes 26, algúns
traballos deste fotógrafo.

XI MARATÓN
FOTOGRÁFICO
Até o 15 de xullo pode visitarse na Facultade de Veterinaria.

O pintor expón a súa obra
na galería Clérigos.

Podemos ollar esta mostra
no Ateneo Ferrolán até o
vindeiro xoves 14.

SGHN

O recoñecido ballet galego

A Capela de Santa María
acolle, até o 28 de agosto,
esta mostra de cerámica.

JESÚS
OTERO-YGLESIAS

■ EXPOSICIÓNS

■ DANZA

REY DE VIANA

SECANDO A LUZ

Podemos ollar esta mostra
de imaxes sobre a Guerra
Civil Española no Arquivo
Histórico até o 31 de agosto.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-

ASIA
Podemos visitar esta retrospectiva de pezas pertencentes ás coleccións do Museo Nacional de Artes Decorativas até o domingo 17
no Museo Provincial.

Foto de
Jerry
Lampen
sobre o Irak
que forma
parte da
mostra
Revela en
OLEIROS.

SONORIZACIÓNS
PICTÓRICAS.

SAAD ALI

■ EXPOSICIÓNS

FIGURAS SALIENTES
Pinturas de Amábel Migues que podemos ollar na
sala Teucro até o xoves 28.

FOTOGRAFÍAS ANTIGAS
Até finais de xullo podemos ollar na sala da Deputación Provincial a mostra
Colección de lucernas.

Muros
Muros
■ EXPOSICIÓNS

TEMPOS DE VELA
Podemos ollar esta mostra
sobre embarcacións tradicionais, até o domingo 10,
na sala Pozo do Cochón.

Nogueira
de Ramuín
■ EXPOSICIÓNS

JULIO E
SILVIA POUSADA
Nas salas do Mosteiro de San
Estevo preséntanse as súas
pinturas até o domingo 17.

Até o 30 de xullo o Centro
de Maiores do Café Moderno acolle esta mostra de
imaxes dos anos 50.

Portas e texturas chámase a
mostra fotográfica de Cal,
fotografo profesional, e Tatán, titiriteiro de Tanxarina e
actor. Os cartos recaudados
coa venda destinaranse ao
centro de disminuídos psíquicos Lenda de Redondela.
No Centro Cultural Municipal durante xullo e agosto.

DAVID ROLLAND

■ MÚSICA

UXÍA

As imaxes participantes no
Foro Internacional de Fotoreportaxe e Sociedade amósanse ao público nos parques
Luís Seoane e José Martí até
o vindeiro venres 15.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

PINTURA
DE LA MEMORIA
A catalana María Assumpció Raventós expón, até o 7
de agosto, no C.C. da Deputación. No mesmo lugar podemos ollar a mostra Invisible
rumor de Miguel Pereira.

Este venres 8 ás 22 h. no bar
Liceum a cantante ofrécenos
o concerto intimista Na Casa, cun repertorio que inclúe
unha revisión das composicións históricas da música
galega (Unha noite na eira
do trigo, Negra sombra,
Lonxe da terriña) e outras
pezas propias, que formarán
parte do seu novo e inminente disco. Máis información
en www.barliceum.com.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DALÍ
Podémola contemplar no
Museo do Gravado en Artes.

Santiago
■ ACTOS

CAMIÑO DE PAZ
A mostra Mane nobiscum
Domie pode visitarse na Catedral até o 1 de novembro.

Cultura Santiaguera en Galiza
A Concellaría de Cultura de SANTIAGO DE COMPOSTELA promove estas xornadas de irmanamento con Santiago de Cuba nas que
se pode gozar até este sábado 9
de diferentes expresións artísticas. A Fundación Granell acolle
unha mostra de gravados con
obras de diversos artistas galegos
e cubanos; este xoves 7 ás 22 na
sala Nasa temos a obra de teatro
Cinésica, da compañía Humore

mío, e ás 23 h. no Paseo da Alameda, haberá un concerto de hip
hop cubano co Dj Nilo aos pratos, acompañando a Telmary,
Yusa e Vanito; o venres 8 clausúranse as xornadas co remate, ás
20,30, dun mural realizado durante toda a semana en San Lázaro polas caribeñas Ludmila Romero Matos e Cristina Escobar
López, xunto con outros muralistas galegos e a actuación de Tea-

Mago Teto
tro de la Danza del Caribe, que
presentarán Rayo de Luz e Dúo a
Lam, peza inspirada na obra do
pintor cubano Wilfredo Lam,
con música de Leo Brower; ás
23 h. teremos na sala Nasa o Trovadicto, concerto-descarga de
despedida coa participación de
Telmary, Ihosvani Caballero
Vanito, Rubén Léster, Raúl Torres, Yusa e outros músicos
composteláns.♦

Celebra os 15 anos de traballo estreando o espectáculo 15 anos de Tolemaxias, escolma dos xogos
de máis éxito con outros
novos, para disfrute de toda a familia. Hora e media de ilusión para disfrutar este xoves 7 en MEIS;
o sábado 9 en PONTEAREAS; e o domingo 10 en
BECERREÁ.♦

Até o 28 de agosto preséntase na Casa da Conga esta
mostra organizada polo Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia, composta por
dez impactantes fotografías
das mesas de traballo doutros tantos arquitectos a tamaño de 2 x 1,20 m.

MATERIAIS
ONTE E HOXE

ANN-SOFI SIDÉN

FÉLIX CAL E TATÁN

VIII edición que se celebra
este fin de semana.

REVELA

BRÚJULAS

■ EXPOSICIÓNS

FEIRA MEDIEVAL

■ EXPOSICIÓNS

RATONES, LÁPICES,

O Porriño

Luz e color chámalle a súa
última mostra que se encontra na sala Teucro até o
31 de xullo.

■ ACTOS

Oleiros
Oleiros

Podemos ollar a mostra de
pintura 1001 noites na Fundación Araguaney até o
vindeiro venres 15.

No Museo do Pobo Galego
podemos visitar, até o mércores 20, esta mostra baseada na colección de Arturo
Fernández Araújo, na que
se fai unha aproximación aos
cambios que se observan nos
materiais de construción.

ANTONIO HEREDERO

Mostra a súa obra fotográfica, baixo o título Espazo
dual, no café Liceum até este venres 8 de xullo.

Noia

MANUEL BLANCO
A Aula Sociocultural de Caixa Galicia presenta, até o 4
de setembro, a mostra Apostas e empostas dun fotógrafo.

Pontevedra

ILUMINA

■ EXPOSICIÓNS

Até o venres 15 o seu traballo exponse na galería Marisa Marimón.

No Museo Municipal exhíbense até o sábado 9 as pinturas de Rafael Úbeda.

Uxía canta
este venres 8
no PORRIÑO.

séntase o libro Pornografía,
de Lupe Gómez, este xoves
7 ás 19,30 h no Casino.

POETA
EN COMPOSTELA
Dentro do ciclo literario pre-
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Lamatumbá

O CGAC presenta, este
venres 8, a obra desta artista sueca 3MPH (Horse to
Rocket), videoinstalación
adquirida polo centro compostelán en ARCO, composta por 5 vídeo-proxeccións que crean unha visión
panorámica dunha viaxe. O
proxecto compleméntase
con 15 fotografías realizadas pola artista a lombos
dun cabalo, e poderemos
coñecelo até o 2 de outubro.

LUÍS BAYLÓN
Podemos contemplar a súa
mostra fotográfica no Museo das Peregrinacións até
o 16 de outubro.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

LUNA NUEVE E
FILIPE RODRIGUES
Teñen unha mostra das súas
obras na galería José Lorenzo, até o 17 de xullo.

A PINTURA DO 27
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta interesante mostra.

BERTA ARES
A Fundación G. Torrente Ballester acolle a mostra Silencio-Luz da pintora ourensá
(Sobradelo de Valdeorras), na
que podemos apreciar un
conxunto de técnicas mixtas,
e que serve como diálogo artístico-literario coa obra de
Torrente Ballester e, especialmente, co’A saga/fuga de JB.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado en
colaboración con membros
das Nacións Unidas, por este artista, que quería expresar no maior número de linguas posíbel esta frase. Até o
8 de xaneiro no CGAC.
Luna Nueve
e Filipe
Rodrigues
expoñen na
galería José
Lorenzo de
SANTIAGO.
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DESASTRES
ESTRUTURADOS
Baixo este título e até o 17
de xullo podemos ver os vídeos, fotografías, esculturas e instalacións do colectivo Horror Vacui na Igrexa
da Universidade.

BARCELONA-LISBOA
As fotografías de Paco Rocha, en branco e negro,
dunha viaxe entre Barcelona e Lisboa podémolas contemplar no pub Novena
Porta, até o 30 de xullo.

COSTA OESTE
A Fundación Granell continúa celebrando o seu X aniversario cunha mostra deste
colectivo surrealista canadiano, formada por casi 40
obras dos artistas Gordo
Pyne, Martin Guderna,
Prina Granirer e Gregg
Simpson, e que poderemos
ollar até o 3 de agosto.

IMAXES MENTAIS
O CGAC presenta unha retrospectiva do artista vigués
Din Matamoro, na que podemos atopar pinturas de
gran formato, debuxos, fotografías e un vídeo, nunha
mistura de técnicas e materiais que axudarán a comprender a súa traxectoria.

BJØRN MELHUS
O CGAC continúa achegando a videocreación ao
público coa proxección, até
o 10 de xullo, da película
Auto Center Drive, traballo
deste artista alemán sobre a
construción e destrución do
ego na cultura occidental.
Do mesmo autor tamén poderemos ollar no mesmo lugar a obra No Sunshine.

FRANCOIS MECHAIN
A Igrexa da Universidade
acolle a súa exposición fotográfica, Exercicios das
cousas.
Imaxes
mentais
titula Din
Matamoro a
súa mostra
no CGAC de
SANTIAGO.

Convocatorias
FESTICLOWN
Por segundo ano consecutivo, do 1 ao 8
de agosto, celébrase en Santiago de
Compostela o Festival Internacional
de Clown de Galicia. Este venres 8 remata o prazo de inscrición para o Formaclown, programa de formación en
clown e humor no que figuras como
Blanca del Barrio, da Escola Internacional de Mimodrama de París; Nanny
Cogorno, da Escola de Circo Picadeiro
de Brasil; Jango Edwards e o seu estreito colaborador Peter Ercolano; Tom
Greder; o irreverente Leo Bassi; o narrador, contacontos, e actor galego Cándido Pazó ou o cofundador da compañía
Good Idea Company, Ángel Sánchez,
impartiran dez interesantes cursos. Tamén deben inscribirse aqueles artistas ou
compañías que desexen exhibir o seu traballo na sección Clownvocatorias artísticas, que presenta, a súa vez, as subseccións Certame Intergaláctico, a maior
plataforma de clown en Galiza que se
desenvolverá na Praza do Toral e no teatro Principal; o Maraclown, que pretende prestixiar a rúa como espazo para facer cultura; e o Clown-off, para aqueles
espectáculos que precisen para a súa estrea da presenza de público. Toda a información pode obterse na web
www.festiclown.org e a través do correo
info@festiclown.org.

VI MEMORIAL
RICARDO PORTELA DE MÚSICA
Organizado polo Concello de Pontevedra, poderán participara agrupacións
musicais tradicionais no formato de
cuarteto, quinteto ou sexteto compostos,
polo menos, por dúas gaitas, un tamboril
e un bombo. Os quintetos poderán utilizar unha terceira gaita ou instrumento de
percusión como o pandeiro, pandeireta,
ferriño, cunchas... ou incorporar requinta, requinto, clarinete, etc; os sextetos
unicamente poden participar de se compoñer de dúas gaitas, dúas requintas, un
tambor e un bombo (quedan excluídas as
percusións de alta tensión e as gaitas
marciais). Os membros do grupos vestirán o raxe tradiconal. A inscrición debe
formalizarse no rexistro do concello, re-

matando o prazo este venres 8 de xullo,
como só competirán 25 grupos terase en
conta a orde de entrada. O certame
desenvolverase o sábado 16 de xullo: pola mañá consistirá en pasarrúas onde se
escollerán os 8 finalistas; e polo serán, na
final, decidiranse os tres primeiros premios, dotados con 1.500, 800 e 600 euros, ademais do premio especial Ricardo
Portela, de 600 euros, para a mellor interpretación dunha peza do repertorio de
gaiteiro; e o premio Seivane-Goretex
(unha gaita creada especialmente para
esta edición) para a mellor interpretación
en toque pechado. Estes dous premios
son compatibeis cos outros. Ademais o
domingo 17 haberá unha feira de artesáns de instrumentos tradicionais con
obradoiros, charlas e un festival de música tradicional poñerá o ramo desta VI
edición do Memorial R. Portela.

V CERTAME DE PINTURA
RÁPIDA CIDADE DE LUGO
Pode participar o artista que o desexe con
unha soa obra de estilo e técnica libre,
sendo o tema a cidade de Lugo (muralla,
monumentos, rúas, xentes, paisaxes...),
non admitíndose o uso de fotografías, reproducións ou publicacións. A execución
será directa, diante do motivo ou modelo
natural. O boletín de inscrición e as bases
poden ser recollidos na Sección de Cultura do Concello e na sala Uxío Novoneyra, sendo a inscrición gratuíta. O certame
terá lugar o 9 de xullo, se o tempo o permite. O soporte non sobrepasará de 100 x
81 cm e presntarase o día do certame de
9 a 11 no Departamento de Cultura para
ser selado. As obras deben presentarse até
as 17 h. na sala Uxío Novoneyra onde
quedarán expostas até as 19 h, que será
cando se coñeza o ditame do xurado. As
obras premidas quedarán en propiedade
do concello, asi como os dereitos de reprodución. Realizarase unha mostra do
12 ao 23 de xullo, as obras non premiadas poden retirarse até o 30 de xullo, de
non facelo pasarán a ser propiedade do
concello. O 1º premio está dotado con
1.500 euros e diploma; o 2º con 1.000 e
diploma; o 3º con 700 e diploma e 10 premios máis de 400 euros cada un.

BOLSAS PARA
FILLOS DE EMIGRANTES
A Fundación Barrié convoca 20 bolsas
para fillos de emigrantes galegos que
desexen cursar estudos de 1º, 2º o 3º
ciclo nalgunha das tres universidades
galegas. O prazo de solicitude vai do
15 de xullo ao 14 de outubro. Máis información en www.fbarrie.org..

SEMINARIOS
EN COLABORACIÓN COA UIMP

A Fundación Barrié acolle unha escolma
das actividades da Universidade Menéndez Pelayo para as que se pode inscribir
até o día anterior de cada curso en galiciasa@uimp.es, no telf. 981 140 830 ou
en www.uimp.es. Do 11 ao 15 de xullo
celebrarase o seminario El Quijote ayer y
hoy, dirixido por L. Iglesias Feixóo, da U.
de Santiago; do 27 ao 29 de xullo o seminario Sistema de lanzamiento del Proyecto Arquitectónico, dirixido por J. Irisarri Castro, da Escola Técnica Superior
de Arquitectura da Coruña.

III PREMIO PURA E
DORA VÁZQUEZ
A Deputación de Ourense promove a nova edición deste galardón de literatura
infantil e xuvenil, nas modalidades de
narración e ilustración, dotado con 3.000
euros para cada categoría. Na primeira
poderán participar todos aqueles autores,
de calquera nacionalidade, que presenten
os seus orixinais, de carácter inédito, en
lingua galega. De cada orixinal entregaranse seis copias, en papel tamaño folio
ou en holandesa, mecanografados a duplo espazo e por unha soa cara, no Rexistro Xeral da Deputación Provincial
(Progreso 32, 32003 de Ourense), antes
do 12 de setembro de 2005. Co orixinal,
que se presentará baixo lema, achegaranse, nun sobre pechado, os dados completos do autor, así como o título do libro.
Na modalidade de ilustración poderán
concorrer todos os ilustradores, de calquera nacionalidade, que presenten un
mínimo de dez debuxos, inéditos e orixinais, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste
III Premio Pura e Dora Vázquez e a el

RADICAIS LIBRES

de 18 a 21 h. e os domingos
e festivos de 11 a 13 h.

A mostra Experiencias gays
e lésbicas na arte peninsular pódese visitar até este
domingo 10 na sala Isaac
Díaz Pardo do Auditorio de
Galicia, todos os días de 10
a 14 e de 16 a 19 h.

GALICIA,
LATIDOS DE ARTE

Colectiva de 32 pintores
que se pode visitar até o
mércores 20 no centro de
arte Alpide.

GRANELL E
OS SURREALISTAS

ARQUEOLOXÍA
VIGUESA

A segunda planta da Fundación Granell acolle esta
mostra até novembro.

Podemos visitar esta mostra no museo municipal
Quiñones de León.

■ MÚSICA

PORTO MEU

JOÃO VAZ
Este intérprete vai dar un
concerto, o vindeiro domingo
17 ás 20,15, na igrexa de San
Miguel dos Agros, dentro das
V Xornadas de Órgano.

Fotografías de João de Menéres que podemos ollar,
até o 21 de agosto, na Casa
das Artes.
actúan este venres 8 ás 21
h. no teatro Galán.

Vigo

Poderemos gozar do mellor
jazz este xoves 7 e máis o
vindeiro xoves 14 ás 20,30
h. no pub Modus Vivendi.

Sarria

■ ACTOS

■ TEATRO

SARRIA
CONTEMPORÁNEA

PABLO SEONE TRÍO

UNHA NOITE CREATIVA
Os alumnos do V Curso de
posgrao en Arte Dramática

■ EXPOSICIÓNS

A III edición desta mostra
colectiva pode visitarse na
Casa da Cultura.

ARTE E MATEMÁTICAS
O Laboratorio das Artes do
MARCO desenvolve, desde
este venres 8 e até o 16 de setembro, estes obradoiros
plásticos de verán para crianzas de 2 a 8 anos, de martes a
sábados de 12 a 14 h.

■ CINEMA

DESIGNERS ON DESIGN
Proxéctase, no Salón de
Actos do MARCO, de martes a sábado e en sesións de
11 a 14 h. e de 17 a 21 h., e
os domingos de 11 a 14 h.
con pases de media hora,
este vídeo documental dirixido pola artista Yvette
Chaparro.
■ EXPOSICIÓNS

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Establécense medidas temporais, de carácter excepcional, que permitan ao sector do cultivo de
moluscos en viveiros incrementar a capacidade de
reparqueo coa finalidade de minorar os efectos do
episodio tóxico de carácter extraordinario que está
afectando as augas galegas. Poderán solicitar novas autorizacións administrativas de carácter excepcional para a posta en funcionamento e explotación de viveiros dedicados a reparqueo, as cooperativas ou outros entes asociativos, legalmente

DA LETRA Á IMAXE
constituídos, que representen como mínimo o 10%
do sector de cultivo de moluscos. A información
referida ao prazo de solicitudes e á documentación
que cómpre axuntar pode consultarse no DOG do
24 de xuño de 2005.

CONSELLARÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA
E DESENVOLVEMENTO RURAL
Ábrese un segundo prazo de presentación de solicitudes de axudas para a renovación do parque de
tractores de Galiza. Este prazo finalizará o vindeiro 22 de xullo.♦

Podemos ollar esta mostra
sobre o Quijote, até o 20 de
agosto, no Verbum-Casa
das Palabras.

ROBERTO RIBAO
A sala Mobob exhibe as súas magníficas fotografías
até o mércores 20.

ENSUEÑOS
A galería Chroma (Avd. da
Florida 34, baixo) amosa a
obra máis recente do pintor
Álvaro Mougán até o sábado 30, de luns a sábado

ART NEXT
Esta galería exhibe até o sábado 9 obras de Genaro
López Villamil e Eugenio
Lucas Velázquez.

FRAN HERBELLO
No Espazo Anexo, sito na
praza peonal posterior ao
MARCO, preséntase unha
mostra monográfica deste fotógrafo, até o 4 de setembro.

LUÍSA VALDÉS
Podemos ollar a mostra Lo
lejano y lo cercano até o luns
18 de xullo na galería Dua2.

SÍNTESE MONOCROMA
A Casa Galega da Cultura
acolle esta mostra de Carmen Lage, na que se presentan as pezas de audio e
vídeo Un son no silencio e
Unha mirada, un instante,
realizadas para a exposición polos autores Minúsculo e d-rndm.

ESTRAÑAMENTE
FAMILIARES
Na planta baixa do MAR-

referidas. Coas ilustracións, que se presentarán, no seu conxunto, baixo lema,
achegaranse nun sobre pechado os dados
completos do autor, e entregaranse, antes
do 20 de decembro, no Rexistro Xeral da
Deputación.

III PREMIOS DE CREACIÓN
RECURSOS EDUCATIVOS

DE

Con esta iniciativa, enmarcada dentro
do Proxecto do Sistema de Información
da Educación Galega (SIEGA), a Consellaría de Educación pretende fomentar o
desenvolvemento de materiais educativos que supoñan a utilización de ferramentas propias da sociedade da información nos centros. Para participar establécese a modalidade A, para deseño e
contidos de páxinas web de centros educativos; a modalidade B, para o desenvolvemento de materiais educativos curriculares en contornos web; a categoría
C, para galerías de fotografías ou ilustracións en contorno web; e a modalidade D, para vídeos ou animacións pedagóxicas. A modalidade A vai destinada
ao profesorado de centros públicos e privados concertados, do ámbito galego,
tanto a nivel individual como en grupo,
debendo estar en activo e impartindo ensinanza no centro titular da páxina web.
No resto das modalidades poderá participar profesorado e alumnado, a título
individual ou en grupo, destinado ou
matriculado en centros educativos públicos ou concertados de ámbito estatal.
Todos os traballos deberán ser redactados e presentados en lingua galega, serán orixinais e inéditos, e entregaranse
ou enviaranse antes do 15 de outubro en
2 copias en CD-ROM á Consellaría de
Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galicia, en Santiago de
Compostela, según os requisitos e cos
correspondentes documentos esixidos
pola organización, que se poden consultar e descargar gratuitamente na sección
de contidos educativos, premios e concursos do portal www.edu.xunta.es, onde tamén o coordinador de cada traballo
deberá solicitar previamente a súa participación no enderezo de correo electrónico premios.siega@edu.xunta.es.♦

CO podemos contemplar a
mostra Deseño e vida cotiá.
Producida polo Walker Arte
Center de Mineapolis, a
mostra reúne a 31 artistas e
deseñadores que aportan
máis de corenta obras entre
proxectos arquitectónicos,
obxectos de uso cotián, mobiliario doméstico e urbano, prendas de vestir e
obras de deseño gráfico,
entre outras áreas de investigación e creación que, en
ocasións, provocan pezas
híbridas de distintos campos. Até o 25 de setembro.

INCLUSIÓN
Na Casa da Xuventude podemos ollar desde o mércores 5 os traballos, fotografías, publicacións e actividades realizadas pola asociación Inclusión Social, que
trata a exclusión que sofren
certos sectores da sociedade.

SYLVIE BUSSIÈRES &
JOAN FONTCUBERTA
A galería Bacelos (Progreso 3) mostra as súas obras
até o 30 de xullo.

DIÁSPORA
O MARCO alberga a mostra 10 Artistas galegos no
exilio
latinoamericano
(1930-1970), coa que se
pretende aportar novas claves de lectura da historia da
arte galega do s.XX, amosando dados que permitan
reconstruír unha historiografía alternativa ao discurso oficial académico. Até o
11 de setembro poderemos
contemplar 72 obras, entre
pinturas, debuxos, fotografías e esculturas, ademais
de proxeccións e bibliografía diversa de 10 artistas
claves como Ángel Botello, Castelao, Manuel Col-

Anuncios de balde
■ Alúgase casa na Penalba (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.
■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía e
Educación Sexual, en toda Galiza e
norte de Portugal. Máis información
nos telf. 654 489 082 / 629 867 824.

ría, enriba da praia de Mogor. Tamén
se aluga casa antiga con finca en
Aguete, o mes de xullo, por 600 euros.
Máis información no telf. 608 086 107.
■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona de
Conxo en Santiago. Telf. 687 581 137.
■ Vendo gaita de pau santo en si B con
roqueta, fol de cabuxo, funda de terciopelo de cor granate e farrapos en azul ceo.
Vivo na Laracha, por se alguén quere vela. Prezo 400 euros. Telf. 653 618 955.

■ Escultora vende cruceiro de

2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.
■ Véndense cortadora, balanza e

neveira de embutidos, etiquetadora, arcón conxelador, estanterías
metálicas e unha cadeira de cativo. Chamar ao telf. 986 376 702.
■ Busco piso no Casco Vello (ou
arredores) de Vigo para alugar a
partir de setembro. Amoblado ou semiamoblado e con 1-2 dormitorios.
Telf. 687 315 234 ou 699 103 510.

meiro, Eugenio Granell,
Maruxa Mallo, Luís Seoane, Arturo Souto, Xosé
Suárez e Carlos Velo.

A Rede

ZOO NOCTURNO
O venres 15 a compañía do
teatro Ensalle presenta a
RGT e lectura dramatizada
da tradución á lingua galega
desta peza. Máis información
en www.teatroensalle.com.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
As fotografías de Manuel
Lemos expóñense na sala
Antón Rivas Briones até este domingo 10.

XOSÉ LUÍS SUCASAS
www.joseluissucasas.com
Páxinas electrónica persoal do escritor
Xosé Luís Sucasas. Incorpora unha biografía do autor, as súas obras, un caderno,
fotografías e outros aspectos da súa vida.
Ademais, inclúe as súas obras favoritas
doutros escritores. Tamén dá a posibilidade aos lectores de expor a súa opinión sobre os libros que se presentan na páxina.♦
■ TEATRO

QUEEN
WE WILL ROCK YOU
Justo
Ilhuicamina
expón na
galería
Arcana de
VILAGARCÍA.

O musical sobre a mítica
banda, de Brian May e Roger Taylor, represéntase este xoves 7 ás 22 h. e do venres 8 ao domingo 10 ás
22,30 h. no C.C. Caixanova.

EL CALAMBRÓN
Podemos ollar a magnífica
obra do pintor mexicano
Justo Ilhuicamina, até o 17
de xullo, na galería Arcana.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

400 QUIJOTES
Mostra de debuxos, óleos,
cerámica e escultura que podemos visitar, até o mes de
novembro, no Pazo de Trabe.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN
A sede da Fundação e o

Festival Música de Galicia

Roxelio Groba.

O VII Festival Internacional continúa este xoves
7 no teatro Principal de
PONTEVEDRA co concerto
Kurt Weill, cancións dunha paixón, a cargo da soprano Itziar Álvarez e a
pianista Bárbara Granados; e coa actuación do
Viena Piano Trío, con
Stefan Mendel no piano,
Wolfgang Redik ao violín, e Matthias Gredler
co violonchelo, no teatro
Principal de SANTIAGO,
que poderemos ollar tamén o venres 8 no teatro
Fraga en VIGO; o mesmo
venres 8 no Principal de
SANTIAGO, a Orquestra

de Cámara Galega vai
dar un concerto baixo a
batuta de Roxelio Groba
Otero e con Ara Malikian ao violín, que repetirá, variando o repertorio, o
sábado 9 no Círculo das
Artes de LUGO; o luns 11
no Auditorio de Galicia en
SANTIAGO, gozaremos do
dúo de piano e voz da soprano Elizaveta Martirosyan e o director e pianista Sérgio Kuhlmann;
no mesmo lugar teremos,
o martes 12, ao Soweto
Gospel Choir; este mesmo martes no Pazo da
Ópera da CORUÑA, poderemos escoitar os violíns,
violas e violonchelos do
Cuarteto Canales, que tamén actuará o mércores 13
no Principal de SANTIAGO; o Auditorio de Galicia
desta cidade tamén acolle,
o vindeiro xoves 14, o
concerto de piano de Arcadi Volodos, e o venres
15 o da Filharmónica Arturo Toscanini, baixo a
dirección de Lorin Maazel. Todos os concertos darán comezo ás 21 h.♦

■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.
■ Precisam-se Mestres Especialistas em Educação Infantil e Técnicos Superiores em Educação Intantil (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vitae a caixapostal@terra.es, ou a escolaemgalego@yahoo.com.br

■ Bibliófilos: vendo orixinal asinado por
Celso Emilio Ferreiro de Cantigas de escarnio e madecir, publicado en Caracas
no 1968 baixo seudónimo de Arístides Silveira. Telf. 635 869 108 pola mañá.
■ Vendo colección completa de Biblioteca Galega, de La Voz de Galicia,
composta por 120 libros e totalmente
nova por 120 euros. Tlf. 653 618 955.
■ Urxe vender, por problemas, precioso
e orixinal apartamento en Mondariz
Balneario, 60 m2, 2 dormitorios, baño,
salón-cociña, calefacción, chans e teitos
forrados de madeira, abufardado, duplas e grandes xanelas, vistas ao ceo
desde toda a casa e desde as camas,
decorado estilo montaña, rústico e a estrear, con garaxe e trasteiro. Merece ser
visto. Prezo 22.000.000 de pta. Información nos telf. 679 697 055 / 986 226 026.
■ Alúgase piso amoblado con calefefacción na zona da Rúa de San Pedro en Santiago. Perguntar por Vitoria
nos telf. 981 589 539 ou 646 693 025.

■ Alúgase casa na ría de Muros-Noia,
nos meses de xullo, agosto, setembro
ou quincenas. Interesados chamar aos
telf. 986 208 626 ou 615 864 477.

■ Estancias lingüísticas para crianzas desde os 13 anos, adolescentes
e adultos en Inglaterra e Gales. Máis
información en pazsilva2000@yahoo.es ou chamando ao 986 415 666/
986 639 172.

■ Véndese finca de 1.030 m2 en Vagüín-Mogor (Marín) con boas vistas á

■ Búscase propietario agarimoso para 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 aluguer cidade. Prezo razoábel. Telf. 986 767 187.

Nº 1.183 ● Ano XXVIII ●
Do 7 ao 13 de xullo de 2005

O MARCO
vigués
acolle a
mostra 10
artistas
galegos no
exilio latinoamericano.
Na imaxe,
un cadro de
Isaac Díaz
Pardo.

■ Quixera manter correspondencia
con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Robledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Tabladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.
■ Véndese dúplex de 90 m. en Bertamiráns (perto de Santiago) con 3
cuartos, cociña amoblada, sala, 2 baños, xardín e piscina. Exterior. Menos
de 80.000 euros. Telf. 605 548 848.
■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofrécese 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 produción gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecuarias en toda Galiza. Teléfono de contacto 686 513 125.
■ A actualidade do deporte da billarda na Galiza e no mundo está
no Varal Dixital: www.ovaral.blogspot.com. Achégate á LNB e coñece
os outros galácticos e galácticas,
ponte en contacto con nós se queres que organicemos un torneo onde ti vives: ovaral@hotmail.com.
■ Vendo piso en Vigo, na urbanización 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 comunicación ao teu alcance na rede galega: www.xente.mundo-r.com/arroutada. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arroutadainforma@mundo-r.com.♦

Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigão
(CAMPJAP) acolle, até o 3
de setembro, a mostra Paradoxos: Incorporar a cidade, integrando traballos
en vídeo, fotografía, deseño, pintura e instalacións de
algúns dos artistas romenos
máis destacados da actualidade, como Ion Grigorescou, Dan Persjovsky, o colectivo subREAL, e Mircea Cantor, todos os días
de 10 a 18 h. menos os luns,
con entrada libre. Tamén
podemos ollar as mostras
Espelhos do Paraíso: Tapetes do mundo islâmico
dos séculos XV-XX, até o
domingo 31; Textos e Foto-

grafías do belga Marcel
Broodthaers, até o 25 de
setembro; ou Metamorphosis: Arte Britânica dos
anos 60, até a mesma data.
Máis información en
www.gubelkian.pt.♦

Non vos riades que o conto é triste

Quen permite que lle erixan en vida un monumento merece, ás veces, a peor das esculturas. Como
esta inaugurada en pleno século XXI, en Sada, á gloria de Augusto César Lendoiro. Virán tempos
nos que conselleiros ou exconselleiros non teñan estátuas clientelares?

Nunca é
tempo
perdido
visitar a
Fundação
Calouste
Gubelkian
de LISBOA.
Na imaxe,
entrada
principal da
CAMPJAP.

parte da de Valencia dependen da auga. En Galiza isto
chama a atención. Aquí sobra
auga. Pero os sucesivos gobernos teiman en subvencionar os abandonos da agricultura. Din que hai sobreprodu-

ción (!) e os fillos dos antigos
campesiños vense obrigados
a emigrar. Por que Galiza,
que ten auga, non pode ter
agricultura e por que o Levante ten que ter agricultura
aínda que non teña auga?♦

8 400021 303104

Ano XXVIII.
IV Xeira.

O

problema da auga en
España é razón de
Estado. Anda o goberno central, e algúns autónomos, debatendo varios proxectos hidrolóxicos. Resulta
que a agricultura murciana e
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Kiko Guerra
‘Mellor non pensar no que gastei en tunear o meu coche’
H. VIXANDE
Chámase Kiko Guerra e ten
un Renault Megane Coupé
modificado que lle custou
21.000 euros adaptar. Grazas a
que vive cos pais, pode gastar
todos os seus cartos no coche.

PACO VILABARROS

ha cadea, ves intervencións noutros coches e intentas imitalas...
Non dá pena investir os
cartos en algo perecedoiro?
Se queres vender o coche non
che van pagar nin a metade do
que investiches. Mellor non pensar en todo o que gastaches, se
matinas niso, arrepínteste.
Tamén é moi complicado
homologar os cambios que se
fan.
É moi caro. É doado pero tes
que investir moitos cartos. Ao
mellor, no meu caso, falamos de
mil trescentos euros. E despois
tes que pasar a Inspección Técnica de Vehículos.
Caen unhas multas impresionantes se algo non está homo-

logado e o descobre a policía.
A min multáronme por levar
unha matrícula máis pequena do
legal. Penso que a maioría da
xente circula sen ter todo homologado. No meu caso é así.
Mesmo seica non serve calquera tintura nos vidros.
Coido que o parabrisas dianteiro non pode levar tintura, pero
non estou certo.
Tamén hai redes de amigos
con distintas especialidades
que se axudan uns a outros
para amañar o coche. Eu fágoche de mecánico e ti fasme
de pintor.
Non sei de ningún caso, pero
supoño que haberá, é unha forma
de abaratar.

Para ter o coche tuneado e
gastar tantos cartos nel, haberá que ter unha boa profesión.
Eu son calefactor e vivo cos
pais. Supoño que si vivise en parella non podería ter o coche nas
condicións nas que está, os cartos terían que ir para outra cousa.
De todos xeitos, teño que dicir
que todo o que gastei no meu coche foi porque o gañei eu. Ademais, tiña aforros e puiden investilo en modificar o meu Megane.
E supoño que un coche así é
o resultado de moitos anos.
Non. Eu só levo un ano no
tuning. Agora participo nun
concurso en Galiexpotuning e
fun seleccionado entre os cen
mellores.♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira
Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos
da historiografía oficial.

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

GUSTAVO LUCA

O

Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

Xa sei que iso do tuning non
ten nada que ver cos tunantes,
pero se cadra os lectores non o
saben.
Tunear un coche é personalizalo, adaptalo ao teu gusto.
Máis que coches, parecen
discotecas con rodas.
Si, a iluminación é unha
das vertentes: flashes, neons,
motores de fume... Outro aspecto é a música, hai equipos
de música impresionantes nalgúns coches.
Algúns, até levan a bola da
discoteca.
Si, pero iso entra no que é a
iluminación.
No rural galego coches tuneados hai a esgalla.
Ah, non sei, eu son dunha vila. Parece que o tuning pegou un
tirón nos últimos anos. Á xente
gústalle pero é moi caro. O que
invistes no coche triplica ou cuadriplica o seu valor de compra.
Este carro, canto custou tuneado?
Custoume quince mil euros
e metinlle outros vinte e un mil
máis en arranxalo. Leva pintura, aros metálicos cromados nas
rodas, está ensanchado, ten alerón, modifiqueille os focos
dianteiros, leva branqueas, entrada de aire no capó, retrovisores novos, tapizado en pel, pantalla de DVD...
E custa máis que unha vivenda.
É un vicio. Eu ía darlle un par
de toques ao meu coche e unha
cousa levou a outra. É como un-

O Sáhara
enfermo de
Marrocos
último invento para non lle dar a
independencia ao
Sáhara é considerar que lle
pode sentar mal a Marrocos: xa saben, o perigo radical, a perda da moderación real e o ingreso acelerado na lista de países delincuentes e todo iso na
beira mesma da UE do diálogo e graza dialogante de
Erasmo. Que gran risco.
Tan apenados estamos
con este agoiro que nos falla a memoria de todas as
paciencias perdidas de
Marrocos co pobo saharauí durante corenta anos.
A saber, bombardear con
napalm os habitantes da
ex-colonia española para
convencelos do ben que se
pode estar á sombra da coroa hachemita e do terrorismo que encerra a resolución das Nacións Unidas
a prol da consulta de autodeterminación para o Sáhara ou o fallo do Tribunal
Internacional de Den Hagen a favor dos dereitos
históricos dos saharauís.
Da violencia da tropa
de Mohamed VI contra
os territorios ocupados
non se trata apenas na información pública que,
como a cidadanía sabe, é
privada. Corenta anos tivo a Coroa de Marrocos
para convencer os saharauís da dozura do seu
sistema de goberno para
que agora reclame un
anaco máis de confianza.
O ministro Miguel
Ángel Moratinos aparece
de súpeto entre os partidarios de concedérllela, é dicir, de interpretar a autodeterminación coma un estatuto de autonomía baixo o
trono de Mohamed VI, o
que esixiría cando menos
do goberno español que explicase que foi do seu compromiso de garantir a integridade territorial da súa
ex-colonia en tanto non se
cumprise o proceso do referendo. Coa Lei na man,
nesta situación de interinidade os saharauís teñen a
nacionalidade española.
Este arrimar arrimeime
funme arrimando do ex-colonizador e albacea do Sahara aos intereses de Francia e dos Estados Unidos, é,
amais de ilegal, obsceno.
Despois de chalanear con
catro comités fracasados
(corenta anos para facer un
censo) e revelado o chasco
de James Baker, avogado
da familia Bush, o argumento é que a independencia do Sáhara ameaza a
mesma existencia de Marrocos. Marrocos está enfermo do Sáhara, din, pero
o único evidente é que que
o Sáhara está enfermo (colonizado) por Marrocos.♦

