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GRIAL 166

25 ANOS DESPOIS. O DIFÍCIL
NACEMENTO DA AUTONOMÍA.

Grial 166 pretende reconstruír e fixar
para a memoria a significación
daqueles días de 1980 cando se
refrenda o Estatuto de Autonomía.
A sociedade galega facía esforzos
por non perder o paso no novo marco
constitucional español e nas portas
dunha nova Europa.

A CELEBRACIÓN

DO DÍA DA PATRIA DESTE ANO
preséntase especial para o nacionalismo. Non aparece unicamente
como unha data reivindicativa duns dereitos nacionais. Trátase tamén de celebrar que o nacionalismo chega ao Goberno. Non se dá
nas condicións dun presidente e unha maioría nacionalista. Tampouco a autonomía colma as expectativas nin as demandas políticas do nacionalismo. Ten, polo tanto, aínda moito camiño por percorrer. Pero ninguén pode negar que nos últimos tempos, malia os
cánticos das sereas, os cambios na dirección e a procura de mellores ventos, non se deron importantes pasos. A chegada ao Goberno
autónomo, ademais de servir para mellorar no inmediato a vida dos
galegos, ten que servir para aumentar a conciencia nacional e
asentar as bases de futuros cambios. Cambios que só poden vir
desde a acción política democrática e que entorpecen apostas aventureiras e pasadas tanto de tempo coma de contexto histórico.♦

Anselmo L. Carreira
‘A historia de Covadonga e da Reconquista é un invento’
(Páx. 24 e 25)

Historia
das
destitucións
de Fraga
(Páx. 15)

Novo intento
de pór
en marcha
a ‘loita armada’
(Páx. 8)
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PSOE e BNG acordan superar o modelo provincial

Un pacto de goberno
para unha política de país
AFONSO EIRÉ

O 23 de xullo, un día antes do previsto, socialistas e nacionalistas selarán nun acto protocolario o pacto de goberno con dúas características principais: o seu carácter nacional e a fusión de ambas as sensibilidades políticas nun único Executivo. Un “Goberno sen adxectivos” coinciden en afirmar tanto o futuro presidente Emilio
Pérez Touriño como o vicepresidente Anxo Quintana. Para chegar a este acordo, a negociación non foi doada.
“Nin vencedores nin vencidos,
un proceso de cesión mutua”.
Cando as delegacións trinitarias
do BNG e PSOE lle puxeron o
ramo ao acordo que viñeron traballando nacionalistas e socialistas durante dúas semanas cun
abrazo, quixeron deixar atrás
momentos de tensión, de desencontro e, mesmo, de fortes enfrontamentos ideolóxicos. Agora
a versión oficial na que coinciden todos é que conformaron un
goberno que non será a “amalgama de dúas forzas políticas”.
“Haberá un equipo de traballo cunha responsabilidade mutua e compartida. Aínda que formado por dous partidos. Será un
só goberno, sen adxectivos, e
cun presidente á cabeza”, afirma
Emilio Pérez Touriño.
“Será un goberno conxunto.
Haberá un único presidente e un
único vicepresidente á cabeza.
Non un gabinete do PSOE apoiado polo BNG, nin un gabinete do
BNG apoiado polo PSOE. Os
que temen dous gobernos non
están preocupados por iso, senón
por xa non haxa un goberno do
PP”, analiza Anxo Quintana.
O carácter do Goberno foi a
primeira gran batalla na negociación. Desde o PSOE queríase
transmitir á cidadanía que era un
seu goberno co apoio do BNG.
Así o entendían algúns e así estruturaron a súa negociación cos
nacionalistas. Os medios afíns ao
PSOE, sobre todo a nivel estatal,
aínda seguen a falar de “goberno
de esquerdas”.
A idea dos nacionalistas era
que se visualizase publicamente
que era un Goberno bipartito,
“de dúas forzas en pé de igualdade, aínda que cada unha coa proporción que os cidadáns lle outorgaron nas eleccións”. Unha
visualización pública do contributo nacionalista no Goberno,

Apertas entre os membros de ambas delegacións unha vez logrado o acordo.

pero, sobre todo, no programa
conxunto a pactar.
Neste senso, dous foron os
primeiros atrancos. A pretensión
dos nacionalistas de asinar un
pacto pechado, atopaba coa querencia do PSOE de realizar enumeracións xenéricas que a propia dinámica política iría determinando e complementando. A
aposta por un verdadeiro programa de goberno impúxose finalmente, aínda que levaría consigo
unha dinámica de redaccións alternativas para conxugar ambas
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Vén da páxina anterior

Quintana, e no parlamento para
Tereixa Paz. Poder ou representación, esa foi a cuestión.
Apartar o BNG das consellarías
económicas
A primeira proposta que presentou o PSOE de reparto de áreas
deixaba o BNG fóra totalmente
da planificación económica, dedicado unicamente á xestión.
Así, os socialistas, aínda cun
programa pactado, levarían claramente a dirección política do
futuro goberno.
A proposta do BNG era totalmente diferente. Non só quería
responsabilizarse da xestión de
áreas concretas senón levar
adiante unha política económica
pola que aposta desde hai tempo.
Se ollamos a proposta socialista e a consensuada finalmente
ollaremos as cousas máis nidiamente. O PSOE propoñía facerse
cargo das consellarías de Presidencia, Política Territorial, Medio ambiente, Economía, Educación, Industria, Agricultura e
Traballo. Para o BNG “deixáballe” a vicepresidencia política,
coas secretarías xerais adxuntas

de Relacións Institucionais e In- tra asumiu competencias como
terior. Así como as consellarías incendios, solo ou deportes.
de Cultura, Pesca, Sanidade e
O BNG faise cargo dunha
Benestar Social. A proposta pre- parcela gobernamental que semsentada polos nacionalistas foi a pre considerou básica: o desendunha vicepresidencia para o volvemento integral do País.
BNG, con BenesNon só vai diritar Social e Igualxir a Consellaría
dade e catro conde Medio Rural,
carácter
sellarías máis: Visenón a política
do
Goberno
foi
venda e Urbanisindustrial
cos
mo;
Industria, a primeira gran
seus diferentes
I+D e Transporte;
organismos, o
Cultura e Norma- batalla
I+D,
turismo,
lización Lingüístichan e polígonos
ca e Medio Rural. na negociación.
industriais, axenOs nacionaliscias de promoDesde
o
PSOE
ta propoñían que
ción agraria e coasumise o PSOE queríase
marcais, etc.
as carteiras de
Dótase así de
P r e s i d e n c i a ; transmitirlle
ferramentas para
Obras Públicas;
realizar unha poMedio Ambiente; á cidadanía que era lítica nacional,
Economía; Edu- un goberno seu
no que Galiza se
cación; Sanidade;
visualice no seu
Pesca e Traballo. co apoio do BNG.
conxunto, fronte
O resultado fiá dualidade intenal foi máis semerior desertizadollante ao que decosta superpobomandaba o BNG, aínda que tive- ada e degradada. Ou se se quere,
se que ceder Urbanismo e Nor- con palabras do ideario socialismalización Lingüística. Así co- ta: “a Galiza das cidades”, pola
mo as competencias sobre me- que aposta o PSdG-PSOE fronte
dios de comunicación. Pola con- a unha “Galiza ollada como un

O

Estado”, que defende o BNG.
se ollaban nas propostas (subxaNeste senso, é de destacar no cían aínda as concepcións sobre o
acordo a referencia á superación carácter do goberno) levou a que
do modelo provincial no funcio- as negociación entrasen nun punnamento da administración, coa to morto. As vellas concepcións
posta en marcha, entre outras do PCE de Xosé Luís Méndez
medidas da Lei de
Romeu e Dolores
Coordinación das
Villarino impoñíprimeira proposta anse mesmo ao
Deputacións, coa
redución do apapragmatismo do
rello administrati- que presentou
representante do
vo. Tamén a deci- o PSOE de reparto
aparato socialista,
sión de ambas
Ricardo Varela.
formacións políti- de áreas deixaba
Serían Touricas.
ño e Quintana os
Tamén as re- o BNG fóra
encargados de deferencias a impulsatrancalas, fixanda
planificación
sar os aparellos
do definitivamenprodutivos do País económica,
te o organigrama
e a incentivar os
con dúas cuesmecanismos de dedicado
tións que ámbolos
participación sotamén tiveron que
unicamente
cial nas caixas de
resolver aínda o
aforros. Aquí o á xestión.
19 de xullo: polísector coruñés do
tica lingüística e
PSOE puido impemedios de comudir que se concrenicación.
tase máis o acordo
Arrastrando
para a reforma da Lei de Caixas. quedaran desde o comezo as posturas relativas á denominada débeDúas culturas políticas
da histórica e á reforma do Estatuto, que tamén desbloquearían amAs dúas concepcións políticas, ou bos os líderes, seguindo o papel
culturas políticas diferentes, que lóxico de actuación.♦

A

Membros da delegacións socialista e nacionalista no Parlamento.

PACO VILABARROS

Débeda histórica, reforma do Estatuto, normalización lingüística e medios de comunicación

Como se resolveron as principais discrepancias?
“Máis importante que quen o decida é que política se decide.
Máis importante que a denominación que reciba é o acordo ao que
cheguemos”. Con esta filosofía
enfrontou o BNG a negociación
das cuestións nas que tiña máis
discrepancias cos socialistas.
Dous eran de carácter programático: débeda histórica e
reforma do Estatuto. Outros
dous de reparto de áreas gobernamentais: política lingüística e
medios de comunicación, aínda
que nestes tamén latexaban detrás as diferenzas ideolóxicas.
Na reforma do Estatuto o
acordo recolle que será unha
prioridade do Goberno o recoñecemento do “carácter nacional” de Galiza, así como da
“plurinacionalidade do Estado”.
O goberno impulsará a tramitación da reforma a través dun relatorio parlamentaria conxunto,
que deberán consensuar as diferentes forzas políticas. Polo tanto non presentará o Executivo

un texto articulado para a súa
discusión.
Deste xeito, cada formación
poderá presentar as súas propias
propostas. Pero desde a Xunta
incentivarase e tratarase de consensuar esa reforma estatutaria.
No que se refire á débeda
histórica, non se recolle este
concepto rexeitado polos socialistas, pero si o recoñecemento
do “déficit estrutural” e a necesidade dun maior financiamento
que se cuantifica nun 8% do
PIT. Se temos en conta que este
se cifrou en 250 mil millóns de
euros, a porcentaxe contemplada no acordo serían os 21.000
millóns que demandaba o BNG.
Pero, ademais, o acordo recolle a necesidade dunha ampla
autonomía financeira, “ao máximo nivel”, con capacidade normativa tanto para os orzamentos
propios como cedidos. Tamén se
contempla no acordo a creación
dunha Axencia Tributaria propia
concertada coa do Estado.

Normalización lingüística e
medios de comunicación
Para superar as diferenzas existentes en normalización lingüística e medios de comunicación
seguiuse un idéntico proceso,
cunha saída semellante.
A adscrición orgánica de ambas as competencias asúmeas o
PSOE. Concretamente, pasan a
depender do presidente Emilio
Pérez Touriño, aumentando o
rango a Secretarías Xerais. Adquiren así un carácter transversal, algo que tiñan en mente os
nacionalistas se eles fosen quen
asumisen a presidencia.
Ao non ser así, os nacionalistas demandaban que normalización lingüística pasase a Cultura, que debería conservar medios de comunicación. Os nacionalistas sabían que lles ía ser
difícil conseguir as competencias en lingua cando na súa proposta non aparecía educación.
Algúns sectores do PSOE ta-

mén vían con temor unha política lingüística en mans dos nacionalistas que se mostran dispostos a cumprir as actuais leis
nesta materia e o Plan de Normalización aprobado recentemente por unanimidade das tres
forzas políticas.
Desde o PSOE afírmase
que as presión neste senso viñeron de Madrid, pero Francisco Vázquez reuniuse nos últimos días con persoas relacionadas con este sector co fin de
que presionasen a Touriño para
que non lle cedese ao BNG esta dirección xeral. A ninguén
se lle escapa o contencioso do
sector do PSOE, comandado
por Vázquez co nacionalismo
neste tema e cal é a súa postura contraria ao galego.
A solución aprobada finalmente é que o secretario xeral
será unha persoa de consenso.
Por consenso tamén se marcarán as políticas nesta materia
por unha comisión goberna-

mental paritaria dos dous partidos.
Outra comisión paritaria gobernamental será a encargada
de fixar a política tanto no referente aos medios de comunicación públicos como privados.
Ambos os socios de goberno
deberán poñerse de acordo no
nomeamento do director xeral
da CRTVG mentres non se reforme a lei e este sexa nomeado
polo Parlamento, tal e como
prometeron. Os demais cargos
dos medios públicos terán tamén o prácet, mentres tanto,
desta comisión gobernamental.
Así mesmo será a encargada de
redactar unha nova normativa
de axudas aos medios, fixará a
política de comunicación da
Xunta e as campañas publicitarias. Tratará igualmente de controlar as campañas e convenios
cos medios de todas as consellarías, aínda que esta foi unha medida acariñada por todos os gobernos e nunca acadada.♦
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As comisións terán quince membros: sete do PP, cinco do PSOE e tres do BNG

Rego, Aymerich e Fraga,
portavoces dos grupos parlamentarios
H.V.
Os tres grupos parlamentarios
designaron como portavoces a
Manuel Fraga, Ismael Rego e
Carlos Aymerich, en representación do PP, do PSOE e do BNG,
respectivamente. Cada un dos
partidos contará, ademais, cun
número variábel de portavoces
adxuntos que xa se designaron.
O grupo parlamentario socialista
elixiu ao veterano deputado Ismael
Rego para exercer de portavoz. Rego xa presidiu o seu grupo nos últimos oito anos e destas cédelle o
posto de presidente a Emilio Pérez
Touriño, que na pasada lexislatura
era portavoz do grupo. Con Rego,
como portavoces adxuntos socialistas, estarán Mar Barcón, Xaquín
Fernández Leiceaga e Abel Losada. Ademais, na dirección do grupo socialista tamén estarán Margarita Pérez Herráiz, Guillerme
Ameixón e Laura Seara. Trátase
dun grupo parlamentario composto
por vinte e cinco persoas.
O portavoz dos nacionalistas
do BNG será Carlos Aymerich,
que foi deputado no Congreso na
pasada lexislatura e que se incorpora por primeira vez ao Parlamento galego como voceiro dun
grupo que conta con trece repre-

Ismael Rego (PSdeG PSOE), Carlos Aymerich (BNG), e Manuel Fraga (PP).

sentantes na cámara. Como portavoces suplentes dos nacionalistas están Bieito Lobeira e María
Xosé Vega. A presidencia do
grupo, que na anterior lexislatura
recaeu sobre Xosé Manuel Beiras –aínda que a denominación
pasada era a de portavoz–, corresponderá a Anxo Quintana.
Con respecto ao grupo parlamentario do Partido Popular,
Fraga será o seu portavoz, en
substitución de Xaime Pita, que
era quen ocupaba o posto na pasada lexislatura. Os adxuntos de
Fraga serán Alberte Núñez Feixoó e Xosé Manuel Barreiro. Na
dirección do grupo, composto
por trinta e sete deputados, tamén estarán Manuel Ruiz Rivas
e Roberto Castro. Aínda que Fra-

ga é o portavoz, xa non asistiu á
primeira das reunións da Xunta
de Portavoces. O ex presidente
amosou a súa pretensión de
adaptar o horario parlamentario
aos seus ritmos de vida e suxeriu
que a cámara abrise máis cedo.
Esta posibilidade non depende
del, pero no que si ten autoridade, como na organización do seu
grupo parlamentario, xa fixo ver
aos seus colaboradores que terán
que madrugar e reunirse con el a
primeira hora da mañá. Esta norma inclúe os parlamentarios populares que viven lonxe de Santiago. O portavoz dos populares,
Fraga Iribarne, non debería ter
problemas para cumprir a súa
norma, xa que se fixo cun piso a
carón do Parlamento.

Deputación Permanente
A composición da Deputación
Permanente non está fixada. Porén, o BNG xa designou os seus
representantes. Os titulares serán
Anxo Quintana, Tareixa Paz e
Carlos Aymerich e os suplentes
Bieito Lobeira, María Xosé Vega
e Ana Pontón.
A composición das comisións lexislativas xa está determinada. Serán oito e estarán
compostas por quince membros.
O reparto acordado leva a que o
PP teña sete membros, o PSOE
cinco e o BNG tres. Deste xeito,
o Goberno suma un integrante
máis que a oposición. Na constitución destas comisións, os populares reclamaron que estivesen

compostas por dezaoito persoas,
como cando chegou Fraga ao poder e o Goberno contaba co
apoio de trinta e oito deputados.
Socialistas e nacionalistas non se
manifestaron de acordo e o PP
renunciou a facer desta cuestión
unha diferenza de fondo, xa que
non quería dilatar o proceso da
súa constitución.
As comisións lexislativas son:
1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, 2ª
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, 3ª Economía, Facenda e Orzamentos, 4ª Educación e Cultura,
5ª Sanidade, Política Social e Emprego, 6ª Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, 7ª Agricultura,
Alimentación, Gandería e Montes
e 8ª Pesca e Marisqueo.
Xunto ás comisións lexislativas están as non lexislativas, que
teñen a mesma composición e
representación. Son seis: Control
da Compañía de Radio e Televisión de Galiza, Estatuto dos Deputados, Peticións, Regulamento
e Consello de Contas. O número
destas comisións poderá variar
ao longo da lexislatura que agora
comeza. Prevese que os grupos
propoñan novos destes órganos
nos próximos catro anos.♦

BANDO
DÍA

DA

PATRIA GALEGA

Estimados veciños e veciñas:
Un ano máis sinto a ledicia por celebrar xuntos o Día da
Patria Galega, coa esperanza de ventos e de proxectos
novos para o noso País.
Temos o deber social e a responsabilidade colectiva de
ir facendo realidade os ideais e os soños de quen
loitaron e sacrificaron a súa vida por unha Galiza sen
ataduras, patria amada, coidada, defendida por todos
nós, por todos os que a levamos no corazón e no
sangue e que queremos darlle o lugar que lle
corresponde por ela mesma.
Fago miñas as palabras de Lorenzo Varela, quen sufriu a
tristura de vivir lonxe da Terra, pero a pesares diso
nunca esquenceu:

Unha nova Galicia sen cadea,
que non exportará máis sangue humán
nin asoballará unha man allea.
Unha Galicia nova, a de mañán
que xa ven alborando, xa clarea,
no peito arrolará teu soño irmán.
Lorenzo Varela

ACTOS

EN

POIO

Día 22 de xullo, ás 21,00 horas no Casal de Ferreirós:
-Entrega de bandeiras galegas aos viciños/as e
asociacións.
-Conferencia: “O día da Patria Galega”, a cargo de Xosé
Manuel Beiras.
Día 25 de xullo, ás 12 horas:
-Celebración do Día da Patria Galega en Santiago de
Compostela.
Todos aqueles veciños/as que desexen unha bandeira
galega poderán solicitala no Concello ou chamando aos
teléfonos 986 770 001, 986 770 038 ou 986 771 300,
indicando nome e enderezo. Repartiranse bandeiras ao
primeiro cento de inscripcións e unha por domicilio.
Poio, xullo 2005
O Alcalde:
Luciano Sobral Fernández
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Menos gravatas e máis cores na roupa dos novos deputados

Cambio de estilo e cordialidade no parlamento
PERFECTO CONDE
O luns, 18 de xullo, cambiaron
os aires do parlamento galego.
A elección da socialista Dolores Villarino como nova presidenta da institución da rúa do
Hórreo marcou a primeira fase do cambio que se aveciña.
Seguramente nada volverá ser como até agora. Este presaxio albiscouse mesmo no tipo de xente
que ateigou a tribuna de convidados. Onde antes eran traxes de alpaca escura e gravatas de seda ou
modelos de vestimenta de outono
nas mulleres, a sesión do 18 de
xullo estivo marcada polas cores
claras, poucas gravatas e a predominancia absoluta de xente nova.
A propia presidenta entrante
apareceu vestida cun sinxelo
conxunto de chaqueta e pantalón
azuis claro e camiseta branca
que, se non fose porque pasaron
case corenta anos, ben podía parecer que Dolores Villarino era a
mesma rapaza que compartía con
Carlos Casares as inquedanzas da
revolta estudiantil de 1968. Que
pena que o escritor de Xinzo non
vivise para ver como a súa veciña chegou a ser a primeira muller
que preside o Parlamento!
Entraron as cores
Non era ela soa a que anunciaba
a chegada do cambio. A maioría
dos deputados socialistas e nacionalistas tamén se decantaron
ese día pola luminoside cromática na súa vestimenta. Só a sempre atentísima coidadora do seu
vestiario Ánxela Bugallo traspasou a liña “progre” presentándose cun elegante vestido negro.
Até os do PP parecían terse liberado algo do seu atavismo e o
propio Manuel Fraga deixou na
casa aquela arrepiante gravata
color butano que tanto luciu ultimamente. Se a maneira de vestirse a xente ten o significado que
lle atribúen moitos entendidos, a
primeira sesión parlamentaria
dos novos tempos foi toda unha
eclosión das mil primaveras que
Cunqueiro reclamou para Galiza.
E que dicir do ambiente? Pois
o mesmo. Nin sequera Fraga estivo
murcho cando compartiu con Ana
Pontón o procedemento de elección da mesa do parlamento, aínda
que evitou mirala de fronte cando
lle deu a man. Home, algo deprimido sí parecía o aínda ocupante
da presidencia da Xunta, pero é
certo que soubo estar á altura das
circunstancias e que non desentoou
no ambiente de cambio que reinaba na cámara. Fraga si ergueu a mirada cando saudou e felicitou a nova presidenta do parlamento.

Constitución do novo Parlamento. Abaixo, a súa nova Presidenta, Dolores Villarino.

Un deputado madrugador foi
Xosé Cuíña que ás dez e media
xa estaba na cafetaría do Parlamento. Vese que o de Lalín non
está nos seus mellores tempos
políticos porque ese día non correron detrás del os xornalistas.
Se cadra é polo fuscallo que voluntariamente tendeu sobre a súa
figura nos últimos tempos. Iso si,
todo isto non lle impediu saudar
amabelmente e manter unha pa-

que este último e Anxo Quintana
combinaban chamarse novamente por teléfono para ultimar a negociación do acordo gobernamental. Tamén se puido ver ao líder do Bloque facendo apartes
con Alberto Núñez Feixóo e con
Xosé Manuel Barrreiro, os dous
vicepresidentes de Fraga.
Tivo o seu punto de emoción
o momento no que a filla e o fillo de Dolores Villarino correron

abrazala cando xa era presidenta,
igual que fixo a súa irmá.
Algo que hai que dicir tamén
é que houbo quen se esqueceu
desta volta do habitual “viño de
honra”. O caso foi que socialistas por un lado e nacionalistas
por outro tiveron que buscarse a
vida para refrescar a gorxa, baixando uns á cafetaría e reuníndose os outros na sala de xuntas do
seu propio grupo.♦

Villarino é diferente
A. EIRÉ

PACO VILABARROS

Moitos abrazos
Non foi o caso de Xaime Pita,
novo vicepresidente segundo,
que acudiu ao asento de Quintana para darlle a man e saudou, un
a un, a práctica totalidade dos
novos parlamentarios. Ou Henrique López Veiga, que intercambiou palmadas e risas con Francisco Cerviño e outros compañeiros parlamentarios.

PACO VILABARROS

rrafada coas deputadas nacionalistas Ánxela Bugallo, Carme
Adán e Tareixa Paz.
Xaime Bello, ex alcalde nacionalista de Ferrol e actual vicepresidente da Deputación da Coruña, bromeou con Emilio Pérez
Touriño e fíxolles rir a cachón a
Antón Louro e a Francisco Cerviño. Algo máis serio, Alfredo
Suárez Canal abrazouse co próximo presidente da Xunta mentres

O discurso de Dolores Villarino na súa toma de posesión como presidenta do parlamento podía ter acontecido en Murcia ou Extremadura. Despois de resaltar que o “cambio chegou á cámara”, e de pór
de manifesto “o momento histórico” que estaban a vivir ao ocupar
o cargo por vez primeira unha muller, marcou as liñas xerais: facer
do parlamento “un foro no que xermolen as ideas” e “abrilo ás inquedanzas dos cidadáns”, coa “defensa da dignidade”, a “negociación” e o “diálogo” como principais instrumentos.
Nin unha soa referencia aos devanceiros, as arelas pretéritas, nin ao
galeguismo, pasado ou futuro. Tampouco a Galiza como ente diferenciado. Ausencias máis notorias ao estar presentes estas ideas nos distintos discursos de todos os seus antecesores, con especial relevancia nalgúns casos, como os de Antonio Rosón.
Por outra parte, un discurso moi “marca da casa”. Nunca se distinguiu a nova presidenta polo seu galeguismo, nin pola súa sensibilidade coas cousas de Galiza. Non vén desa cultura nin nunca a asumiu.
A súas primeiras simpatías políticas estiveron próximas ao FRAP.
Eran tempos nos que compartía ilusións e vivencias co seu veciño limego Carlos Casares. Entraría logo a militar no PCE, no grupo de
económicas, fortemente enfrontados aos nacionalistas. A súa evolución política levouna, como á maioría dos pecés, a entrar no PSOE.
O retrato que realizan tanto os seus compañeiros agora de partido como os seus adversarios políticos é o de “traballadora, eficaz,
preparada, ambiciosa, xeniúda, preocupada polo diñeiro, implacábel
nas negociacións e nada conciliadora e dialogante”. “Non só quere
gañar, senón que se note a súa vitoria”, afirma un seu ex compañeiro no concello vigués, desde onde deu o salto á política galega, para
acompañar no seu ascenso a Emilio Pérez Touriño sen ser capaz de
asumir o galeguismo que predican para os novos tempos do PSOE.
O parlamento conta agora cunha presidenta moi distinta dos anteriores e non só por ser muller.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Luar é un programa
en galego e con
audiencia. É
mellorábel, pero non
suprimíbel. Hai
razóns, mais tamén
algo de autoodio, nos
que o critican.
Ademais, non é
obrigado velo.

Non sen sutileza, o
diario El País informa
de que en Galiza
goberna a
“esquerda”. Dicir
gobernan “os
socialistas”, a secas,
cantaba moito. E dicir
“os progresistas”
tamén. O
nacionalismo non se
pode recoñecer no
concepto xenérico de
esquerda. E, se se
pensa en Solbes, o
PSOE tampouco.

Hai anos Raxoi dixo
unha gran verdade:
“insultar é moi fácil”.
En plena campaña
electoral, a frase
ennobreceuno. O
mao é que se
esqueceu dela. Só na
última semana soltou:
“A política exterior
española é unha
broma”, “A reacción
de Bono e Narbona é
lamentábel”, “Estamos
ante o
desmantelamento e
liquidación de
España”. A iso hai
que sumar os
habituais “iso é unha
senvergoncería”,
“unha colosal
tontería” e “unha
soberana
barbaridade”.

TVG, martes 19.
Telexornal serán. Hai
noticias importantes
sobre o novo
goberno, pero o
locutor di: “neste

N

este ano 2005 cúmprese o centenario
do nacemento dun grande amigo da
Galiza e porén inxusta e case completamente esquecido entre nós: Manuel de Oliveira Guerra. Ningún dos estudosos das nosas letras e da nosa cultura se lembrou –nin
antes nin agora– deste home. Ningún dos innumerábeis filólogos, críticos, estudosos, especialistas..., ningún dos nosos académicos
da galega, eruditos profesionais, persoeiros
da cultura, dos que se recollen baixo o paraugas oficial do CEH “Ramón Piñeiro”...
Ninguén. Silencio absoluto.
Mais, quen foi Oliveira Guerra? Mellor,
que significou para Galiza e porque nós deberiamos lembralo sempre e especialmente
no seu centenario? Inútil acudir á Gran Enciclopedia Galega, publicada hai xa ben anos,
nin a outras publicacións e manuais ao uso
nas que el e a súa obra non aparecen cando si
debían facelo, verbigracia o Dicionario da literatura galega, no segundo volume dedicado a “Publicacións”. Tampouco aparece noutros catálogos de publicacións relacionadas
con Galiza nin na Enciclopedia Galega Universal, en curso de publicación.
Quéixamonos sempre da desidia e desinterese de Portugal cara á nosa cultura e entoamos
bágoas de incomprensión e desamor. E cando
alguén da outra beira do Miño se interesa por
nós e, aínda máis, é que de crear, desinteresada e persoalmente, unha importante obra de intercambio cultural galaico-portugués págaselle
co esquecemento pasado o tempo.
Manuel de Oliveira Guerra naceu en Oliveira de Azeméis, onde o seu pai se instalou
como industrial vidreiro, mais foi no Porto onde residiu e desenvolveu a sua vida. Sendo un
meniño de once anos foi internado no sanatorio de Francelos, acometido dunha doenza
ósea, onde botaría até os vinte e dous anos, realizando alí algúns estudos. Na estadía no sanatorio publicou os primeiros poemas e creou
un pequeno xornal da institución sanitaria co
título O Girassol, que dirixiu entre 1924 e
1928. Precisamente a través desta publicación
foi como entrou en contacto coa cultura galega. Parece ser que ao sanatorio chegaban ou
fixo chegar xornais galegos, entre eles El Pueblo Gallego, e libros de Rosalía, Curros e outros escritores galegos, e foi asi como comezou a apaixonarse por Galiza e a sua cultura.
Casa en 1928, matrimonio do que terá cinco
fillos, e comanda a empresa familiar; viaxa a
Europa e a América do Sur, ficando a paixón
galega adormiñada até espertar moitos anos
despois. Reducida posteriormente a empresa
familiar, estabelécese no Porto como comerciante, actividade que mantivo o resto da súa
vida, sen especial vocación.
Home de formación autodidacta, estrearase na xuventude co poemario Padre Nosso,

O centenario esquecido
de Oliveira Guerra
XESÚS TORRES

Manuel de Oliveira Guerra foi un promotor da
cultura galega en Portugal. O seu labor pasou
desapercibido entre os medios oficiais da Galiza.
edición do autor de 1932, que non recolle das relacións culturais entre a Galiza e Porprecisamente poesía relixiosa senón temas tugal. Proxecto ambicioso certamente e que
sociais e anticlericais na liña de Guerra Jun- só se concretaría nunha parte. Aquela semente galega acariñada na doente
queiro, provocando o desagrado
adolescencia hospitalaria xere escándalo dos medios puritanos e relixiosos. Até os anos seando alguén molaría corenta anos despois.
Quizá a peculiar iniciativa
senta non volveu publicar: a reeda outra beira de Céltica e do Círculo de Estudición de Padre Nosso; o poedos
Galaico-Portugueses non
mario Ave Maria, na liña do prido Miño se
atopou o momento histórico
meiro e que tivo que agardar case trinta anos a causa das reac- interesa por nós apropiado ou mesmo razóns políticas, como se di nalgún texto
cións que causara aquel; o libro
de contos Caminho Longo, e os e, aínda máis, é portugués, teñan abortado aquela iniciativa. Descoñezo as posipoemarios Algemas e Coisas
desta negra vida, todas elas edi- quen de crear, cións políticas de Oliveira Guecións de autor de escasa tirada, o desinteresada e rra (penso que a publicación en
Céltica dunha parte dun discurque seguramente contribuíu tamén en detrimento dun maior
persoalmente, so de Oliveira Salazar non é necesariamente significativo nese
coñecemento do escritor. Non
foi un poeta de primeira fila nas unha importante senso), que, curiosamente compartía apelido co ditador luso.
letras lusas e el mesmo era consobra de
Foi a sua filla Maria Virginia
ciente diso. En apenas catro anos
vai realizar case toda a súa obra
intercambio Santos Teles Guerra Monteiro,
apenas María Virginia Monteiro
literaria pois morre subitamente
no Porto o 5 de xuño de 1964 cultural galaico- de nome literario, poeta de madurez con obra publicada nos úlcon 58 anos.
portugués
timos anos, a que nos fixo cheAté aquí non hai moito motigar sucintos datos sobre o seu
vo, dirá o lector, para merecer a
págaselle
co
pai e nos fixo ver indirectamenlembranza dos galegos. Pero é
que Manuel de Oliveira vai dedi- esquecemento te a ingratitude dos galegos cara
ao seu pai cunha inocente precarlle a Galiza moitos dos seus
pasado o
gunta, logo de dicir que se atodesvelos a través dunha iniciatipaba inxustamente esquecido en
va persoal e singular da que
tempo”
Portugal: “¿E... na Galiza?” Pois
sempre seremos devedores. En
na Galiza... xa ve dona Virxinia!
1960 vai fundar no Porto o CírCéltica sacou catro números
culo de Estudos Galaico-Portuapenas sen variación na súa capa
gueses, que viría ter como froito
máis prezado a revista Céltica, Caderno de (unicamente o tono da cor), sen datar (aínda
Estudos Galaico-Portugueses. Para a crea- que saíron nos anos 1960 e 1961) e sen nución do Círculo tentou a colaboración da As- meración. Tampouco contaba con publicidasociação de Jornalistas e Homens de Letras de nin figuraba ningunha caste de axuda ofido Porto e de diversos intelectuais, escritores cial. O primeiro número levaba medio cento
e artistas da Galiza. Tentaba Oliveira Guerra de páxinas e os demais con case un cento. A
unha canle de relación e propiciar o fomento
Continúa na páxina seguinte
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Cartas

Rectificación da
Consellaría de Medio
Ambiente
A respecto da información publicada na páxina 12 do número 1.184
de A Nosa Terra, asinada por Perfecto Conde e titulada Unha Xunta
onde case todos son parentes, a
Consellaría de Medio Ambiente
quere aclarar o seguinte:
A muller do vicepresidente
segundo e conselleiro de Medio
Ambiente, Uxía Lázare Vila, xa
ocupaba o posto de responsábel
provincial do SERGAS en Lugo
antes de que Xosé Manuel Barreiro accedese á Xunta.
O director xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, Xosé Manuel Álvarez-Campana (non
Campaña) Gallo, non ten ningunha relación de parentesco con ningún cargo da administración.♦
GABINETE DE PRENSA DA CONS.
DE MEDIO AMBIENTE

O incendio
de Guadalajara
É unha tristura que o lume forestal
siga sendo unha ameaza non só
para a nosa ecoloxía senón tamén
para as persoas. Os bombeiros
mortos en Guadalajara son vítimas
dunha trama que obviamente non
pode circunscribirse aos descoidos
de excursionistas ou condutores
que ben non apagan as brasas dunha churrascada ou ben tiran cabichas prendidas polas xanelas.
Eu penso que o incendio de
Guadalajara foi intencionado,
seguramente lle prenderon en
varios sitios á vez e sabendo como actúa o vento no espallamento das lapas. Non en van, nestes
días detiveron un home por incendiario en Puertollano, na
mesma comunidade autónoma.
O ano pasado, a ministra de
Medio Ambiente, Cristina Narbona, falou de incendios provocados
con varios obxectivos, entre os

que destacou abaratar o prezo da
madeira e facilitar a recualificación urbanística. Non sei se se pode falar de algo así neste incendio,
mais paréceme esaxerado pensar
que un home é capaz de crear un
lume tan rapidamente deixando
unha fogueira sen apagar ben.
Aquí sempre se fala de que
os incendios son un perigo, unha
lacra, unha desgraza natural.
Non funcionan así as cousas.
Ademais de ter xente para apagalos, fai falta xente para evitalos (mantendo o monte en boas
condicións) e cómpre que se investiguen ben todos os casos.
En Andalucía, por exemplo,
téñenme contado que houbo varios incendios espectaculares en
bosques marítimos en Cádiz e
Málaga. O que hai dez anos era
un piñeiral, hoxe é unha urbanización de chalés de luxo. Curiosamente, os concellos converteron terreo rústico en urbano xusto despois dunha gran queima de
vexetación.

Como non son experto, non
apunto nada, pero deixo caer a dúbida. Menos cabezas de turco e
máis explicacións racionais ás cousas que pasan e que costan vidas.♦
RAFAEL LEMOS
(BARCELONA)

Antón Patiño
Quero darlle as grazas, alá onde
queira que esteña, a Antón Patiño Regueira polo libro que nos
deixou en memoria. Memoria de
ferro que así se chama precisamente é do mellor que lin en
anos. Toca o corazón de calquera
persoa con sensibilidade e míniOs textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.
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telexornal
obrigadamente breve
polo partido que se
esta a retransmitir”.
Resulta que era un
partido promocional
do Real Madrid nos
Estados Unidos e,
inda por riba, a
retransmisión era en
diferido. Ou seña xa
se sabía o resultado
antes de empezar.

Ares

Vén da páxina anterior

súa estrutura respondía á personalidade do
seu organizador, ás súas relacións, amizades
e intereses. Estes eran a pintura e as artes, a
música e a literatura, fundamentalmente a
poesía. Os catro volumes continúan a súa paxinación dun número para outro. Imprimíase
no Porto, na Escola Tipográfica da Oficina
de S. José. Dalgún xeito viña a continuar
aquela iniciativa de 4 Ventos “Revista lusíada de literatura e arte”, que publicou 14 números en Braga entre os anos 1954 e 1957
cunha dirección compartida galaico-portuguesa-brasileira.
A presenza galega en Céltica abrangue
poetas do noso Rexurdimento (Rosalía, Pondal, o precursor Añón) e da época das Irmandades da Fala (Noriega Varela, Cabanillas)
estudados estensamente por Hugo Rocha,
xornalista que escribiu un par de libros sobre
Galiza. Ademais dos contemporáneos da revista: os irmáns Lois, Uxío e Leandro Carré
Alvarellos (con estudos diversos sobre aspectos da cultura galega, a novela e o teatro),
Avelino Abuín de Tembra, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María, as irmáns Pura e Dora
Vázquez, Xosé Mª Álvarez Blázquez, Xohana Torres, Miguel González Garcés, Antón
Tovar, Isidro Conde, Victoria Armesto, Xosé
Díaz Jácome..., a maioría deles con textos
poéticos, uns en galego e outros en castelán.
Tamén está a presenza de pintores galegos
como Pesqueira e Collado. Especial e cariñosa relación tivo Oliveira por aquel tempo con
Pura Vázquez (“Purinha”, “a menina bonita
de Ourense”) coa que mantivo correspondencia e á que visitou en Galiza.
A revista non se limitou a publicar textos
de autores galegos do momento senón que
mesmo os promovía e divulgaba con presentacións e reseñas críticas da súa obra. Destacamos, por exemplo, a presentación de Manuel María, un tanto informal, a cargo do
propio Oliveira Guerra. E a de Pura Vázquez.
Ou a de Antón Tovar. Tamén a promoción de
pintores galegos como os citados antes.
Que recebimento tería Céltica na Galiza
aferrollada do ano sesenta? Pouco podemos
dicir ao respecto. Na prensa da época mereceu algunhas reseñas, ás veces asinadas por
interesados, é dicir colaboradores galegos.
Os “galaxios” non deberon apreciar moito a
Oliveira Guerra e a súa Céltica, alérxicos
como eran a todo o portugués que puidese
contaxiar o seu galeguismo “puro”. De feito, non aparecen colaborando e no Grial,
que comeza a publicarse no 1963, non hai
referencia nin sequera cando morre Oliveira
no 64. Tampouco o oficialismo da Academia foi moi sensíbel, pese ao voluntarismo
e esforzo de Leandro Carré. Sabemos por
unha relación que nos enviou Virginia Mon-

Pereiro, o corredor
galego, está a ser o
gran animador do
Tour, figura en todas
as escapadas, é o
mellor nas principais
etapas de montaña e
premio da
combatividade. Pois
para a TVE non
existe. Prefiren
destacar ao
norteamericano
Hincapie ou ao
madrileño Mancebo.
Pereiro gañou a
etapa o día 19,
quedara segundo o
día anterior, pero
parece que estorba.

teiro, que a Céltica chegaba a centros galegos de emigrantes de América e especialmente aos numerosos de Bos Aires. Tamén
a intelectuais galegos exiliados en América,
especialmente nos Estados Unidos. Precisamente, pouco antes de morrer, Oliveira
Guerra viaxou coa súa familia a Nova York

e alí foi homenaxeado pola Casa de Galicia.
Hoxendía, a cen anos do nacemento de
Oliveira Guerra, e a corenta e cinco da aparición da súa Céltica, ninguén o lembrou na
Galiza que tanto amou, mesmo os poucos colaboradores da revista que aínda son vivos. A
memoria é curta e inxusta case sempre.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ma conciencia de solidario, de
paso que fai xustiza lembrando a
mozos e non tan mozos arrasados sen motivo algún na gran fogueira de 1936.
Tamén me gustou do libro o
como está escrito. Brebe pero ben
cheo de interese. A súa lectura resulta moi agradábel, se se pode dicir tal cousa dun libro así. E das
lecturas que cambian a calquera.♦
LUISA PÉREZ SERGUDE
(SANTIAGO)

Os perigos de viaxar
É ben curioso saber que cando
contratas unha viaxe a través
dunha axencia, o operador non te
ten en conta e nin pensa no perigo de viaxar a zonas onde pode
haber riscos. Digo isto despois
de coñecer que a meirande parte
dos turistas galegos que estaban
no sur de México cando chegou
o furacán Emilia non foran advertidos da posibilidade de que
os seus hoteis tivesen que ser

evacuados, tal e como pasou.
Noutros casos, a compañía
aérea non ten avións dispoñíbeis
e os pasaxeiros fican en terra varios días, perdendo parte das vacacións que teñen pagas, illados
en aeroportos, abandonados á
súa sorte por unhas axencias que,
misteriosamente, desaparecen
cando as cousas se poñen difíciles. Esas cousas nunca aparecen
na publicidade pero hai que telas
en conta porque o descanso pode
acabar en pesadelo.
Eu mesma sufrín 13 horas de
atraso nunha viaxe ao Caribe o
ano pasado. A sensación de sentirse indefensa é terríbel e as horas van avantando lentas, moi
lentas. E iso non é o peor senón
que o que máis doe son as escusas, as medias verdades, as parvadas que che contan para que
non protestes, para que quedes
no teu recuncho xa sen saber que
facer: hai folga de controladores
en París, paro de brazos caídos
no transporte de equipaxe, pro-

blemas técnicos nun motor, atasco da terminal por causa dun voo
da competencia… Sospeito que
aos empregados destas compañías lles dan un curso de mentiras
antes de poñelos a traballar.
Coido que é fundamental que
a lexislación sexa moi dura con
estes abusos. Se ti chegas media
hora antes da saída dun voo quedas en terra aínda que o avión estea na pista e poidas subir a el
sen problemas. Agora si, como
eles se atrasen, non che dan nin
unha mísera explicación. Xogan
cos límites legais para non pagarche indemnización.
É unha tristura, pagas por un
plano perfecto e acabas chegando un día tarde, fuxindo para un
refuxio por causa da chuvia e
voltando canso e estresado como
se non tiveses vacacións. Por iso
este ano vou ficar por aquí perto,
que tamén temos paraísos ao alcance da man.♦
BEATRIZ MÁRQUEZ
(A CORUÑA)

A próxima semana A
Nosa Terra estará á
venda o mércores día
27, con toda a
información sobre o
Día da Patria. Á
semana seguinte,
antes de coller as
tradicionais
vacacións do mes de
agosto, estará nos
quiosques o día 4,
xoves, con ampla
información sobre a
investidura de Emilio
Pérez Touriño como
presidente e a
constitución do novo
Goberno.

Os países do G-8
non se poñen de
acordo en como loitar
contra a pobreza. Un
grupo de estranxeiros,
probabelmente
rumanos, comezaron
a resolvelo estes día
en Vigo pola súa
conta. Entraban nos
comercios e saían coa
roupa a feixes,
facendo caso omiso
das alarmas. Son tan
discretos que
escolleron a época de
rebaixas.

O goberno de Lula
pena baixo mil
acusacións de
corrupción. Soa a
estratexia. Un Brasil
crecido e
independente é unha
ameaza. Chávez
superou até agora
todas as campañas
contra el. Aguantará
Lula?♦

Resistencia Galega, novo intento
de pór en marcha un proxecto de ‘loita armada’
A.N.T.
Sectores do independentismo apostan de novo pola “violência política” como método de loita, no que denominan “nova resistência
galega”. O novidoso é o xeito de organización, afastada da militancia tradicional e das estruturas organizativas ríxidas. Neste senso, asemellaríase a Al-Qaeda, con grupos ou individuos que actúan
pola súa conta, compartindo unicamente os fins desas accións.
“Manifesto pola resistência”. Así
se denomina un novo chamamento ao pobo galego para que “utilice a violência política como umha
arma mais de combate no proceso
de libertaçom nacional e social”.
Esta “nova forma de intervençom” non é nova, senón que
comeza a artellarse no 1995, coa
utilización de pequenos petardos
de xeito esporádico en caixeiros
bancarios, automóbiles, obras públicas, etc. As datas sinaladas foron sempre as anteriores ao 25 de
xullo. Tamén entraron en acción
cando a catástrofe do Prestige, saboteando camións do exército.
Critican o “nacionalismo de
museu de tantos estrategas da mediocridade e a renúncia”, e afirman que, por vez primeira, participan na “violência política (...)
três geraçons de combatentes”.

Pero o máis significativo deste chamamento é o xeito organizativo que adopta: “umha resistência sem nomes, nem siglas, nem
postas en cena organolépticas”.
Non se amolda, polo tanto, a
formas anteriores de loita. “A
nova resistência galega está
aprendendo a esquecer protagonismos, tanto pessoais como organizativos; nom acredita em vacas sagradas e santuários, nem
en mitos mortos ou vivos. O relevante nom é quem bate, senom
em quem se bate”, afirma o manifesto. Na súa descrición da situación actual de Galiza entra na
máis pura ortodoxia da análise
colonialista.
O sobre-bomba da Coruña
Tería algo que ver o sobre-bom-

ba que lle explotou a Xosé Vázquez Pereiro na Coruña con esta
nova dinámica? Diversas fontes
consultadas por A Nosa Terra así
o indican. Pero o suceso aínda
arrastra múltiplos interrogantes.
As averiguacións realizadas
fan que se descarte, en primeiro
lugar, que a explosión fose consecuencia da manipulación que
estivese a realizar Xosé Vázquez dos explosivos. A investigación non atopou ningún indicio neste senso.
Tamén habería que descartar
totalmente que fose enviada por
elementos de extrema dereita,
que non ten ningunha estrutura
na Galiza nin relación co universitario coruñés, segundo fontes
da investigación.
Quen sería logo o remitente
do sobre, depositado no correo
en Vigo? Diversos medios de comunicación atribúenlle ao propio
Vázquez a acusación de que puideron ser os seus antigos compañeiros da Assembleia da Mocidade Independentista (AMI).
A organización independentista galega acusa á policía e a

algúns medios de comunicación
de tentar vinculala coa explosión para sementar o medo “e
preparar o terreo para futuras
accións represivas”. Accións
que poderían ter lugar nos próximos días.
Desde a AMI afírmase que a
súa actividade é pública e coñecida, así como que é un grupo
que non emprega a violencia.
Xosé Vázquez militara nesta organización até hai un ano, cando
causou baixa. Desde a AMI aclaran que, a partir daquela, Vázquez non tiña contacto coa organización, nin ningún ex compañeiro seu de militancia coñece as
súas actividades.
Pero diversas fontes teiman
en relacionar esta carta-bomba
cos intentos de pór en marcha
unha campaña de violencia na
Galiza para as xornadas próximas ao Día da Patria. Pero cal
sería o móbil para enviarlle esta
carta a Xosé Vázquez? A Nosa
Terra non puido recoller ningunha explicación coherente.
O que si se constata é que no
independentismo existe un forte

debate sobre os métodos de loita
e o emprego da violencia política, se esta é ou non resistencia, e
onde están os límites. Estas diferenzas son unha das causas da
súa desunión, que os leva, por
exemplo, este 25 de xullo a celebralo por separado, ao contrario
que nos anos pasados.
No manifesto “pola resistência galega” valídanse todas as
modalidades de intervención e
todas as variábeis organizativas
“sempre e quando forem respeitados os interesses e a saúde do
povo trabalhador galego”. Semellan, polo tanto, descartar o dano
a persoas.
Como a nova modalidade organizativa aposta tamén por non
reivindicar os atentados, parece
que unicamente a acción policial
pode aclarar este proceso, que lle
preocupa a todo o nacionalismo,
sobre todo tendo en conta as
campañas de “denuncia” levadas
a cabo na internet. Este mesmo
periodico é un dos seus destinatarios, acusado entre múltiplas
cousas, de “querer rematar co
nacionalismo”.♦

Misterios
do atentado
de Londres

‘Crónicas
marcianas’
contra Aznar

Xosé Manuel Ponte escribe
en Faro de Vigo (15 de xullo)
sobre o atentado de Londres.
“Neste asunto dos atentados
terroristas de orixe islámico,
que tanto nos desasosegan,
hai un elemento sorprendente: a facilidade coa que a mesma policía que non puido evitar a súa preparación pode en
cambio saber, en cuestión de
poucas horas, quen foron os
seus autores materiais. Ocurriu en Nova York, ocurriu en
Casabranca, ocurriu en Madrid e agora mesmo vén de
ocurrir en Londres (...). Por
unha curiosa coincidencia, as
pistas que faltaron durante a
silandeira preparación agroman agora a borbotóns unha
vez executado o acto criminal, e case de contado aparecen furgonetas cargadas con
probas concluíntes, fitas gravadas, explosivos, armas, documentos esclarecedores e
gravacións de cámaras ocultas. Por exemplo, en Nova
York atopouse axiña, entre os
restos fumegantes das Torres
Xemelgas, o pasaporte intacto de Mohamed Atta, un dos
supostos pilotos dos avións
que se estrelaron contra elas.
Tería sido de especial impor-

Boris Izaguirre comenta en El
País (17 de xullo) o final do programa televisivo Crónicas marcianas. “Foi un programa impecábel na súa factura e na súa estrutura, moi flexíbel e moldeábel
e cun forte compromiso social,
como se viu cando España foi á
guerra de Irak. Crónicas foi o
único lugar público e de máxima
comunicación onde a xente se
opoñía á guerra (...). Vivimos oito anos de conservadurismo bastante aterrador e Crónicas foi
unha válvula de escape para unha xeneración”.♦

Carlos Latre, Javier Sardá, director e presentador de Crónicas Marcianas, e Boris Izaguirre.

tancia atopar con vida a algún
deses criminais para tentar saber cales eran os seus obxectivos, quen lles paga, ou quen
son os seus cómplices na
sombra, mais até agora non
foi posíbel e vivimos de simples intuicións e de interpretacións máis ou menos aventuradas (...). E tampouco nos
explica ninguén como as
mesmas autoridades [de Londres] que só poideron identificar a cinco dos 52 mortos
oficiais, foron quen de coñecer a personalidade dos asasinos ben antes de localizar os
seus restos esnaquizados, entre a faramalla de corpos”.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia,
15 de xullo do 2005
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O sobre-bomba que lle estourou na Coruña a un ex militante de AMI
estaría relacionado con este proceso
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Algúns
disparates
X.L. FRANCO GRANDE

É

case imposible ler un artigo ou unha publicación
calquera sen que abrolle
o disparate. E non me refiro
só ao disparate político, que
ese sempre está asegurado;
refírome máis ben ao
disparate dos que non
deberan disparatar, ben por
teren máis información, ben
por dispoñeren de máis cultura, ben porque lle supoñamos
máis responsabilidade.
Nun recente número dunha revista galega leo unha
nota crítica sobre un libro
dun autor galego do que se di
que foi dandi e homosexual e
“desprezado por un sector da
intelixencia galega”. Unha
información que me deixa un
pouco abraiado, porque un,
que coñeceu o tal autor e os
seus amigos, os de aquí e os
de alá, descobre agora que
era desprezado cando un coidaba todo o contrario. Abonda con reparar no que aquí
publicou, e que se lle seguen
publicando, e xustamente pola mesma editorial.
Outra cousa é que o tal
autor, como persoa, non fose de fiar, por mentireiro e
trapalleiro, que unha cousa
e outra foi nun alto grao.
Pero mentireiros e trapalleiros hainos en todas partes.
E o mesmo xente que non é
de fiar. Supoño que o autor
da nota non se refire a este
lado da personalidade do
autor: despois de todo, o
que nos queda é a obra.
Máis que desprezo, o bo do
home merecía indulxencia.
E penso que se lle
dispensou.
Leo tamén nun estudo
crítico da obra dun autor malogrado, xa no inicio da nova
narrativa galega, que
representaba, dísenos, o contrario da liña literaria e/ou
ideolóxica que seguía certa
editorial aparecida polos anos
cincuenta. A afirmación faise
co ánimo evidente de sinalar
no autor modernidade fronte
a supostas ideas resesas dos
que a dirixían. ¿Terei lido
ben? A editorial é a que
publicou os primeiros libros
de Xosé Luís Méndez Ferrín,
de Camilo Gonsar, de María
Xosé Queizán, de Xabier Carro e de tantos outros. Quero
supoñer que non lin ben.
Só dous exemplos por hoxe, pero poderían ser ringleiras deles. Prodúceme unha
mestura de sorpresa e de tristura comprobar que, polo que
semella, este país é moi pouco serio. ¿Ignorancia? ¿Mala
fe? Paréceme que ningunha
desas dúas cousas, pero si
falta de respecto á verdade e
á historia. En calquera caso,
manifesta falta de sentido da
responsabilidade. Porque se
non, un ten que pensar que
este é un país de tolos. Ao
mellor é que somos o país do
disparate.♦

Anxo Quintana no Día da Patria do ano pasado.
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‘Avanzando cara a un País Novo’, lema do BNG

O cambio político e o novo Estatuto
marcan a celebración do Día da Patria
H.V.
O Bloque Nacionalista Galego celebra este ano o Día da
Patria co lema “Avanzando
cara un País Novo, Estatuto
de Nación para Galiza”. Os
nacionalistas organizan a súa
manifestación coa convicción
de que será un acto masivo.
A campaña dos nacionalistas do
BNG comezou con anticipación. O
20 de xullo ás nove da tarde no Círculo de Artesáns da Coruña o portavoz nacional desta forza, Anxo
Quintana, foi protagonista dun acto
político que tivo carácter aberto.
Mais o acto sobranceiro será
a manifestación que parta da Alameda ás doce do medio día do
25. A marcha concluirá na praza
da Quintana, onde o portavoz nacional desa forza pronunciará un
discurso marcado pola “apertura
dun novo escenario político”, como sinalou na presentación da
mesma o secretario de Organización do Bloque, Luís Barcia.
“Queremos avanzar coa xente”, dixo en alusión ao lema deste ano do Día da Patria a secretaria de Imaxe e Propaganda do
BNG, Cecilia Pérez Orxe, que
tamén participou na presentación
da convocatoria deste ano.
As delegacións convidadas ao
acto do BNG procedentes do propio país son a Mesa pola Normalización Lingüística, a Asociación
de Escritores en Lingua Galega, a
Asociación Socio Pedagóxica
Galega, os Comités Abertos de
Facultade e a Federación de Asociacións Culturais Galegas.
De fora de Galiza asistirán
como convidadas delegacións de
Convergència Democrática de
Catalunya, Esquerrra Republicana de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, Bloc Nacionalista Valencià, PSM-Entesa Na-

cionalista, Unió Mallorquina,
Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, Partido Comunista Português, Encuentro Progresista-Frente Amplio, Cónsul
Xeral de Cuba, delegación galega do Frente Polisario, Unión
Democrática Bretona e o Partido
Democrático dos Pobos de Europa-Alianza Libre Europea.
Aínda que a manifestación
representa o acto central do Día
da Patria para o BNG, esta organización nacionalista celebrará o
seu tradicional xantar de confraternización na carballeira do
campus sur de Compostela, no
sitio que ten lugar o Festigal. O
acto producirase despois de rematar a concentración da Quintana, Ademais, o día 24, Galiza
Nova celebra unha ofrenda floral
no Panteón de Galegos Ilustres.
O Partido dos Socialistas de
Galicia-PSOE celebra en Rianxo
a súa tradicional ofrenda floral na
estatua de Castelao. O acto ten
lugar a medio día e vai estar presidido polo secretario xeral do

partido, Emilio Pérez Touriño.
Como é tradicional, o Partido
Popular non celebra ningún tipo
de acto. Este ano seguirá fiel á
súa tradición e unicamente está
prevista a publicación dun comunicado alusivo á data.
Sen manifestacións unitarias
A Frente Popular Galega terá unha
manifestación propia distinta dos
actos que celebren Nós Unidade
Popular e AMI, que tampouco organizan unha marcha conxunta.
“Política de esquerda. República galega” é o lema que emprega a FPG para convocar a súa
manifestación. A organización
que lidera Mariano Abalo partirá
ás doce e media da Alameda
compostelá cun percorrido igual
ao que ten habitualmente.
Nós Unidade Popular celebra
unha manifestación que ten como
lema “Nem autonomia nem constituiçom: autodeterminaçom”. O
acto central desta forza parte á unha da tarde da Alameda e tamén

discorre polo seu percorrido habitual. Tras isto, haberá un xantar
popular na praza de Mazarelos,
unha foliada, un acto político, un
recital de poesía e un concerto.
Pola súa banda, a Assembleia
da Mocidade Independentista
emprega como lema para os seus
actos tradicionais na noite do 24
“O futuro está na luita, o futuro
está na terra”. Os actos comezan
ás catro e media da tarde na Porta do Camiño con actos festivos.
A celebración continúa ás dez e
media coa tradicional Rondalha
da Mocidade coa bandeira. Esta
Rondalha parte da Praza do Pan
(oficialmente Cervantes) e conclúe na Porta do Camiño. A continuación, neste último lugar, haberá varios concertos.
A organización xuvenil Briga
tamén ten actos o 24. Trátase da I
Jornada de Rebeliom Juvenil, que
se celebra na praza de Mazarelos
con mesas redondas, proxección de
documentais, unha marcha reivindicativa ás nove da noite e un concerto a partir das once e media.♦

O Festigal, o 23, 24 e 25 en Compostela
Co lema “O noso País, a nosa
Festa”, a Comisión do Festigal, a
Fundación Galiza Sempre e Galiza Nova organizan os días 23,
24 e 25 no campus sur de Compostela o Festigal.
Samesugas, Diplomáticos,
Dios ke te crew, Carlos Blanco,
Safari Orquestra, Presencia Zero,
Expensive Soul, La Phaze, Narf,
Berrogüetto e Manecas Costa son
os grupos que actúan os tres días.
Tamén está previsto celebrar
exposicións, mesas redondas, unha galería sobre programas informáticos de código aberto, presentación de obras literarias, exhibi-

Berrogüetto.

ción de curtametraxes e actividades infantís. Os asistentes contan

cunha zona de acampada e posibilidades para adquirir comida.♦
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A civilización
de Blair
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

estas alturas do
campionato está claro
que a globalización,
igual que a terra, é para quen a
traballa. Pode vostede ter os
ghurkas matando sen piedade
e a feito en Irak; pode vostede,
se chega a ocupar o lugar de
Anthony Blair, silenciar completamente a terrorífica ofensiva que os invasores levaron a
cabo en Bagdad contra a resistencia hai un par de meses;
pode vostede ocultar os masacres dos chamados
contratistas, que non son outra
cousa que o lixo humano global, mercenarios contratados
entre os terroristas de
Pinochet, de Savimbi, do vello
apartheid surafricano e entre
os mellores criminais dos
exércitos da coalición que
abandonan as filas para privatizarse; pode vostede ter e
facer todo iso e moito máis,
gardando so as suaves
alfombras dos palacios do Imperio toda a merda, incluída a
do tráfico de heroína que
ingresa nas contas reais dos
paraísos fiscais de Oriente e
saír dicindo que seguirá
defendendo a civilización,
consistente na igualdade dos
seres humanos, na liberdade
de prensa e no dereito á vida,
entre outras cousas.
Pasados uns intres, vostede que non é Blair mais é un
cidadán con dereitos, cavila e
deduce que a liberdade de
prensa está moi trincada, administrada como está pola
CIA e o Pentágono no relativo á guerra contra o Mal. E
intúe que do atentado de
Londres non sabemos nin a
misa a medias.
No referente á igualdade
humana, vostede que segue
sen ser o educadísimo
premier, cheira que os
mortos ingleses son máis
mortos que os iraquís, por
non falar dos afgáns, que
eses nin son mortos nin son
nada. Para mortos os ricos,
porque tamén se poden dosificar os sentimentos dos
conscientes cidadáns de
primeira, facendo que
cincuenta ingleses asasinados
doian máis que cen mil
árabes mortos como
consecuencia dunha invasión
que só pretende o latrocinio.
Recoñezo que moitos
costumes da civilización musulmá me producen un forte
desazo, mais non creo que o
supermercado occidental,
embrutecido e carente de valores, que xa abrangue todos
os eidos da vida, incluídos os
íntimos, sexa superior a
esoutro mundo. Ao mellor éo
en afán de autodestrución,
ese pequeno e evidente detalle sobre o que ninguén quere falar. Porque hai moitos
máis suicidas deste lado que
do outro.♦

Anxo Quintana
‘O nacionalismo non abandona nada
entrando no Goberno senón que vai acadando metas’
AFONSO EIRÉ
Este é un Día da Patria especial
para o BNG. Por primeira vez
disponse a gobernar Galiza.
“Non abandonamos nada, senón que imos conseguindo metas”, afirma o seu voceiro nacional e futuro vicepresidente
galego, Anxo Quintana, logo de
pechar o acordo de goberno con
Emilio Pérez Touriño. Canso
pero satisfeito, sabe que lle vai
mudar a vida. Mesmo que terá
que deixar de vivir en Allariz,
pero, botando a vista atrás, albisca que este momento o soñou
moitas veces e “aínda máis alá”.
Cal é a mensaxe que o BNG lle
quere transmitir á cidadanía
este 25 de Xullo?
Imos reivindicar a necesidade
dun novo Estatuto de nación para
Galiza, neste momento tan importante para o país pois comeza
un novo tempo político. Un novo
Estatuto para que Galiza poida
acadar todas as súas potencialidades como nación e colmar, así, as
necesidades dos seus cidadáns.
Semella como que, coa negociación do goberno, este Día
da Patria pasase até de agora
máis desapercibido para a cidadanía.
Non é certo. O BNG, como
organización, implicouse fortemente na campaña. Ademais, este
ano está máis presente ca nunca o
carácter reivindicativo e lúdico
que sempre lle quixemos dar ao
Día da Patria. A consecución dun
novo estatuto que satisfaga as nosas arelas está máis perto coa chegada ao Goberno da nación, por
iso é motivo de celebración. Por
iso tamén agardamos que os militantes e simpatizantes se dean cita en Compostela como en ningún ano anterior. Temos moito
que facer xuntos aínda. Agora comezamos un novo camiño, unha
nova etapa na que a militancia é
máis precisa ca nunca.
Pero non semella fácil
manter a lóxica reivindicativa
dunha organización nacionalista estando nun goberno...
Agora o BNG non só será capaz de manter todas e cada unha
das súas reivindicacións, de pular
polas arelas que o conforman como organización, senón de ir, pasiño a pasiño, poñendo os alicerces para logralas. Non se trata
de abandonar nada, senón de
conseguir as metas. O goberno
vai ser un instrumento ao servizo
dos cidadáns e das súas demandas. Entre elas, como non, están
as demandas do nacionalismo,
que non son só unha ideoloxía,
senón unha aposta para que os
galegos poidan vivir mellor. Así
é como entendo a política.
Pero as expectativas da cidadanía a curto prazo chocan,
moitas veces, coa lóxica política. Moitas das deficiencias que
subsanar son estruturais. Por
exemplo, o despoboamento do
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interior ou os incendios, por ci- darse conta que moitos déficits
tar dúas competencias que vai que soporta Galiza só se poden
paliar cunha acción política sostiasumir o BNG no Goberno.
Temos que ser ambiciosos á da no tempo.
hora de enfrontar os temas, pero,
á vez, realistas para saber que Unha organización preparada
non se vai poder solventar en catro anos o que non se fixo en cen. Moitas veces, así pasou nos
concellos,
os
Non é bo poñermáis impacienlles límites ás nosas aspiracións
esta nova etapa tes son os propios militantes
pero, ao mesmo
do BNG. Está
tempo, debemos a militancia é máis
preparado
o
saber que agora
partido para gonos toca comezar decisiva ca nunca’
bernar?
novos procesos.
Está, para faOs resultados,
que ninguén teña dúbida, hanse celo tal é como entendemos nós
de ver pero os cidadáns teñen que o goberno e a política: as institu-

‘N

cións ao servizo dos cidadáns e
a política como participación. O
BNG o que non está preparado é
para gobernar como o PP, montando unha rede caciquil ou
clientelar. Os seus militantes,
ademais, forman parte desa función social transformadora e dinamizadora que pretende escabezar o Goberno.
No BNG conflúen dúas circunstancias na actualidade.
Por unha parte aséntase o cambio xeracional e, pola outra,
pasa da oposición ao goberno.
Como van conxugar ambas as
circunstancias? A nova situación require experiencia.
O BNG fixo unha renova-
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ción necesaria, pero que, ao especial importancia. A acción de
mesmo tempo non foi doada. A goberno ten que descansar na parrenovación serviu tamén para ticipación cidadá. Polo tanto, o
dar testemuña dun novo tempo BNG non vai disociar a súa acpolítico e dun país novo. Agora ción de goberno da súa acción sotemos a responsabilidade de go- cial. Pretendemos que esta sexa
bernar e, como é evidente, vou tan intensa como foi até o de agoutilizar todos os activos do BNG ra. O que pretendo é que o movee, polo tanto, as novas xera- mento social siga tendo a mesma
cións, pero tamén a xente con ambición e o mesmo espírito reiexperiencia. Todos somos nece- vindicativo. Ao mesmo tempo, tasarios e todos temos que estar mén aspiro a conseguir a complineste importante traballo que cidade e a responsabilidade deste
puxo nas nosas mans a cidadanía movemento social para camiñar
galega. Ninguén debe defrauda- ao lado dun goberno que pretende
facer cambiar moitas cousas. Sen
la nin apartarse da tarefa.
eles non podereVostede, dumos andar ese carante a campaña, falou dun
inguén do BNG miño que pretendemos percorrer.
“novo BNG”...
Eses moveA campaña vai quedar relegado
mentos sociais
serviu para denesta
nova
etapa,
teñen unha demostrar exactamanda
case
mente que é o que a experiencia
unánime: que se
queremos:
un
desmantele
o
BNG orgulloso é necesaria
aparato caciquil
da súa historia,
do PP, un partipero tamén capaz para o Goberno’
do que foi o
de presentar memáis votado e
didas innovadoras para solucionar novos proble- que ten auténticas raiceiras
mas e, outros, que levan aí moito sociais. Como facelo sen crear
tempo. Ese BNG, que demostra- unha forte división social?
Non vai haber nin desquites
mos que é posíbel na campaña
electoral (unha campaña gabada nin vendettas. Non forma parte
por todos, tanto interna, como da nosa cultura política, nin da
externamente) é un BNG que miña personalidade. O que si vai
gusta tanto dentro como fóra. Ese haber é rexeneración democrátié o partido que eu preconizo, o ca. É necesario que a haxa. Teque se vai ver a partir de agora. mos que conseguir que as instiNon pode perder o BNG na tucións estean ao servizo do
súa función no goberno parte conxunto dos cidadáns. Que as
prácticas caciquís e clientelares
desa referencia ideolóxica...
O BNG parte da súa liña ide- deixen de ser prácticas cotiás.
O novo Goberno ten que serolóxica, sabendo que non hai verdades absolutas, para aplicar o vir para que, por primeira vez, haseu propio coñecemento na solu- xa miles e miles de cidadáns que
ción dos problemas que ten Gali- vexan o Goberno non só como alza. Imos seguir coa mesma di- go próximo, senón como algo do
mensión política que tivemos até que poden, deben, participar. Este
o de agora. Non imos desideolo- será o principal cambio social e o
xizarnos só asumindo unhas res- primeiro que se vai notar.
O seu discurso non semella
ponsabilidades de goberno que
van poñer á nosa disposición no- nada radical, pero aínda hai
vos instrumentos para construír quen segue a falar do medo de
ese país que queremos. Agora xa certos sectores a un BNG no
non se trata só de propoñer ou goberno.
Hai moito tempo que xa ninreivindicar, senón de saber e poder levar a cabo esas propostas. gún sector social lle ten medo a
O BNG, xa o ten demostrado, sa- que o BNG estea no Goberno. O
be facer as cousas cando o pobo que temos que facer é gañarmos a
lle da a oportunidade. Así o vai súa confianza, facéndolles ver
que o nacionalismo é un instrudemostrar nestes catro anos.
mento útil ao servizo de Galiza
como país e, tamén, ao servizo
Os movementos sociais
dos cidadáns que o conforman.
O BNG ten detrás unha serie Desde o Goberno imos ter novas
oportunidades de traballo conde movementos sociais.
Galiza ten un vizoso move- xunto tamén con ámbitos da somento social que, agora, cobra, ciedade que, até o de agora, ao

‘N

‘Agardo pola chamada de Zapatero
para chegar a un pacto
de gobernabilidade en Madrid’
Dentro do seu cometido como
vicepresidente está o das relacións co goberno central. Como vai enfocalas?
O Goberno galego non se pode converter nun sindicato de reclamacións ante o Estado. Facelo así sería minusvaloralo. O goberno galego ten que ser esixente para que Galiza teña o trato
que se merece por parte do Estado. Pero, sobre todo, ten que utilizar a arma do diálogo, da concertación, da interlocución, para
intentar procurarlle solucións ao
novo encaixe de Galiza no conxunto do Estado.
Pero o BNG, ademais, ten
que propoñer o seu proxecto
propio na reconstrución do
Estado.
Xa o temos explicitado en numerosas ocasións: Galiza ten que
participar como nación na construción dun Estado plurinacional.
Temos, ademais, a vocación de
participar na gobernabilidade do

nacionalismo lle resultou difícil
que o coñecesen axeitadamente e
valorasen de xeito acaído as súas
propostas porque as nosas mensaxes aparecían as máis das veces
distorsionadas interesadamente.
As relacións co PSOE
O BNG asume as accións de goberno cun PSOE que vai ocupar non só a presidencia da
Xunta, senón a do Estado. Ademais, conta cun grande aparato mediatico ao seu servizo.
Non teñen medo a que pase o
de Lugo, onde quedaron anulados despois dun importante labor no goberno, ou o de Vigo,
levando as culpas dunha ruptura do pacto cando foron expulsados do goberno municipal
por Ventura Pérez Mariño?
Non se pode comparar o goberno dun concello co que é o
goberno da nación. Son dimensións totalmente diferentes. Nós
temos que pensar no país e no
conxunto dos seus cidadáns. To-

Estado e a súa mellor disposición
para facelo. Sería bo que, ao lado
dun pacto de goberno na Galiza,
existise un pacto de gobernabilidade en Madrid. Do primeiro estámonos ocupando, do segundo
tócalle mover ficha a José Luis
Rodríguez Zapatero: eu expreso
desde aquí a miña disposición.
Se asinaron un pacto aquí.
Este acordo só nos responsabiliza do que a Galiza e ao Goberno galego se refire, non a outra cousa. Penso que para a estabilidade política sería bo que o
acordo asinado na Galiza cos socialistas se complementase asinando outro no Estado.
Entraría nese acordo a reforma do Estado?
Serviría, entre outras cousas,
para que Galiza puidese participar como protagonista no proceso que agora se abre e que, sen
dúbida ningunha, vai levar a unha modificación do modelo do
Estado. O debate está aberto,

Galiza non pode quedar á marxe.
O BNG quere ser o instrumento
dos cidadáns para que Galiza estea presente nese debate.
Nas últimas eleccións falouse moito dos emigrantes, sobre
todo pola súa influencia electoral. Como van contemplar a
diáspora desde o Goberno?
O proceso electoral serviu para poñer en evidencia os déficits
democráticos que o actual proceso electoral ten a respecto dos
emigrantes. Reivindicamos desde
hai tempo que os emigrantes poidan exercer o seu dereito a voto
con todas as garantías democráticas. Estamos chamados a traballar, xa que logo, na modificación
da lei electoral. Pero chegou o
momento de que cando se fale da
emigración esquezamos os termos electorais, e apostemos por
perseguir unha equiparación real
dos seus dereitos. Temos que converter a acción política partidista
en institucional para logralo.♦

mamos a decisión de participar programático. O compoñente nano goberno porque pensamos cionalista é definitorio para poque é bo para Galiza. Temos que der describir o novo goberno, ora
antepoñer sempre os intereses ben, cada un pode cualificalo coda nación aos intereses do BNG. mo mellor lle pareza, está no seu
dereito, aínda que
Penso que os cisexa errada por
dadáns lle van
incompleta a derecoñecer isto ao
acción
finición.
BNG e a nosa acde
goberno
ten
Dentro dun
ción de goberno
ano, cando o volnon só será boa
que descansar
vamos entrevispara os galegos
tar co gallo da
senón tamén pa- nos movementos
festividade da
ra a nosa propia
Patria, que menorganización e os sociais’
saxe lle gustaría
seus postulados
transmitirlles
políticos.
aos cidadáns a
Fálase dun
respecto da acción de goberno
“goberno de esquerdas”.
Este non vai ser un goberno do BNG?
Que puxemos a andar os medo PSOE apoiado polo BNG. Vai
ser un goberno bipartito, con- canismos necesarios para consxunto das dúas forzas. Polo tan- truír ese país novo que quereto, non é un goberno “de esquer- mos. Seguramente non poderedas”, ou “progresista”, como al- mos realizar aínda un balance do
gúns teiman en denominalo, se- conseguido, pero a xente xa ponón que vai ter tamén un claro derá visualizar que comezamos
compoñente nacionalista. Así un novo camiño que non ten volquedou explicitado no acordo ta atrás.♦

‘A

‘O pacto é un auténtico contrato coa cidadanía’
Cal sería o balance que realiza
das negociacións que veñen de
pechar BNG e PSOE?
Positivo. En primeiro lugar está o mesmo concepto das negociacións. Impúxose a idea de que
non era unha negociación para
conformar un goberno do PSOE
apoiado polo Bloque, nin tan pouco ao revés, senón as negociacións
de dúas forzas políticas que se respectan, que se tratan de igual a
igual e que saben que teñen o cometido conxunto de conformar
goberno como reflexo da vontade
maioritaria dos cidadáns. Estas negociacións tamén serviron para
expresar un novo xeito de entender

a política galega. Até o de agora,
cando o antigo presidente da Xunta falaba de acordos para formar
goberno sempre eran acordos en
escuros cuartos sen saber finalmente o que se pactaba e, sobre todo o que lles ía custar aos cidadáns
galegos ese acordo. Agora ábrese
un novo tempo político. Os responsábeis de dúas formacións políticas diferentes son capaces de
negociar e dialogar con transparencia. Os acordos vainos coñecer
todo o mundo. O noso programa
de goberno é un auténtico contrato
coa cidadanía, que poderá ser avaliado polos electores para contrastar o seu cumprimento. As nego-

ciacións tamén serviron para colocar a Galiza no mapa político do
Estado, un paso indispensábel para poder mudar a nosa situación.
Aínda non chegamos ao goberno e
o nacionalismo galego xa conseguiu que Galiza sexa protagonista
na política estatal. Como será cando esteamos xa gobernando!
Podería enumerar os eixos
nos que se baseou o acordo?
En primeiro lugar, conseguir
un compromiso político para que o
Estado comece a pagar a débeda
histórica que ten con Galiza. En
segundo lugar, o acordo contempla que o novo Estatuto forme parte das novas prioridades do Gober-

no e que Galiza non quede atrás no
proceso que se está abrindo en todo o Estado. En terceiro lugar, que
o acordo é un contrato coa cidadanía e, polo tanto, pormenorizado,
con obxectivos claros e concretos
e avaliábeis polos cidadáns. Ademais, o acordo instaura un goberno bipartito, entre dúas forzas
iguais, respectando, iso si, a vontade e a representación que os cidadáns nos deron nas urnas. Este goberno abre un proceso de rexeneración democrática e pon a disposición dos cidadáns un goberno
que cre autenticamente no país e
disposto a valorizar os seus recursos a favor dos cidadáns.

Se tivese que resaltar unha
idea na futura acción de goberno...
Que Galiza ten que ordenar o
seu territorio como se fose un
Estado. Polo tanto, os cambios
que se vaian producir teñen que
ser por consenso, pero, sobre todo, con diálogo coa sociedade,
cunha ampla perspectiva de futuro. Apostamos por un país equilibrado no que a acción sexa integral para todo o territorio. Por
iso non imos ter unha consellaría
de Agricultura, senón do Medio
Rural. Imos facer unha política
no rural ao servizo do territorio e
dos cidadáns que nel habitan.♦
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A ARQUEOLOXÍA INDUSTRIAL DO FERROCARRIL

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

O abandono do tren
Nuns tempos nos que se avanzan plans para modernizar o
ferrocarril e alcanzar frecuencias e velocidades europeas, o
tren galego continúa a padecer o seu abandono secular.
Apeadoiros escangallados, vías sen electrificar nin limpar
ou voracidade da Renfe para
conseguir estacionamentos de
vehículos en prexuízo do espa-

zo para os usuarios, debuxan
un panorama que desdí as
proclamas transformadoras
das autoridades.
Como paradoxo, os usuarios, as vítimas do desmantelamento, aparecen como causantes. Os apeadoiros descóidanse e as frecuencias redúcense. O resultado é que os
pasaxeiros abandonan pase-

niño o seu uso, o que dá pé á
Renfe a suprimir paradas e
consentir aínda máis a obsolescencia das estacións máis
cativas. Finalmente, o tránsito de trens semella un ir e vir
de convois entre cidades importantes, xa sobre un deserto de paradas deshabitadas e
esquecidas.
Desbótanse oportunidades

para incorporar á rede estacións que poderían converter
en realidade o soño do servizo
de proximidade. Sirvan como
exemplo os apeadoiros de Redondela e de Cesantes, abandonados, cando podían ser
unha alternativa a tráfico por
estrada.
Aquí, o tren parece estar
ao servizo do coche. Cando

non se pechan as estacións, cédeselle espazo aos vehículos.
As estacións redúcense, os estacionamentos amplíanse, como acontece no Porriño ou en
Pontevedra. Nesta última cidade, o tren parece máis un estorbo, un atranco, para que os
centros comerciais medren e a
cidadanía continúe sentada ao
volante do automóbil.♦
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Lugo

Destrución

bros dun equipo de TVE que
viñan facer unha reportaxe sobre o Lugo romano. Logo de
montar os trastos, preguntaron
onde estaban os restos para
gravalos. A resposta foi clara:
coa excepción da Muralla e das

ANTÓN GRANDE

A pesar de que a Xunta di querer potenciar a cidade como
capital dos vestixios romanos para atraer o turismo, cada Guisa e Napo
resto que se atopa é unha incomodidade e acaba soterrado.
En Lugo, todo o que soe a restos
arqueolóxicos ou vestixios doutros tempos está condenado á
destrución, á desaparición ou a
ser mergullado baixo toneladas
de formigón.
O Goberno en funcións da
Xunta de Galicia non quixo
despedirse desta cidade sen deixar de facer a súa derradeira
desfeita. Así, a Dirección Xeral
de Patrimonio decidiu autorizar
a eliminación dos restos topados hai un ano na rúa de Ribadeo e que permitiron constatar
que a urbe altoimperial romana
se extendía entre o Parque de
Rosalía de Castro e a praza de
San Domingos.
No citado terreo topáranse
pezas consideradas únicas en
Galicia e restos de dúas vías e
tres grandes edificios, un deles
porticado nas súas orixes e outro con varias salas adicadas ao
comercio.
Pois todo iso vai agora ao

garete xa que a desmantelación
dos achados, o levantamento
desta insua romana xa comezou, en tanto que a Xunta pon
como xustificación de tal atentado que conservar os vestixios
esixiría pagarlles unha forte
compensación aos propietarios
dos terreos, ao redor de un millón cen mil euros.
Para os lucenses que seguiron con atención as evolucións
das excavacións e do que alí se
ía topando, a súa destrución era
unha crónica anunciada dende o
primeiro intre no que se comezaron a encontrar restos, pois os
construtores xa tiñan vendida,
naquel entón, a metade das prazas soterradas que pensaban
construírse no terreo que dará
acubillo a un enorme edificio e,
polo tanto, ou se devolvían os
cartos, toda unha millonada, ou
se arrasaría con todo, como así
está sendo.
A cousa, de todos os xeitos,

termas do balneario, o resto está baixo o chan, iso si, todo
moi catalogado. Loxicamente
os da televisión marcharon, como farán moitos turistas decepcionados, se por aquí se
deixan caer.♦
UXÍA E BRAIS

non é nova senón que vén de
vello, xa que cando se construíron os aparcamentos soterrados
foi destruída a domus da praza
de San Domingos en tanto que
na praza da Constitución estragábanse máis de cen tumbas
paleocristiás a plena luz do día,
mentres que outros moitos restos, logo de seren catalogados,
foron tapados decontado para
seguir construíndo por riba deles.
O máis curioso é que dende a
Xunta veuse insistindo, dende a
declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade, na necesidade de potenciar o turismo,
de achegar visitantes á cidade
como a gran panacea para a frouxa economía da capital.
Por iso, cabe preguntarse
que poden facer os turistas que
aquí cheguen logo de visitar a
Muralla, a Catedral e o Museo.
Coller o auto e largarse, como
fixeron hai uns días os mem-

DOUS LIBROS IMPRESCINDÍBEIS PARA ESTA NOVA ETAPA DE GALIZA

Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza

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.

A política económica da Xunta de Galicia
MANUEL CAO
En pleno debate público para lograr un maior desenvolvemento da autonomía de
Galicia, Manuel Cao percorre todos os fitos da súa implantación política e
administrativa, desde os tempos da primeira Xunta preautonómica á plena
institucionalización do autogoberno.

CAMPUS -

A NOSA TERRA
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En 1976 declarouse obrigado a continuar na política
‘porque España vai pasar momentos difíciles’

Os outros cesamentos de Fraga
GUSTAVO LUCA
Na profesión teatral din que o
menos que espera oír un actor
cando baixa o pano é que a súa
actuación foi sublime. Fraga debeu recordar un tópico tan repetido na farándula cando por
varias veces desceu a escadiña
do proscenio despois de actuar
en cargos públicos e viuse máis
ben criticado polo seu papel.
O 29 de outubro de 1969 o actual
presidente da Xunta en véspera
de recambio cesaba como ministro de Información y Turismo por
decisión de Franco. Alfredo Sánchez Bella, irmán dun consiliario
do Opus Dei, asume o ministerio
que Fraga ocupara dende xullo
de 1962. As súas palabras son de
extrema frialdade co ministro
despoxado que chora dous pasos
detrás cun pano branco na man.
As crónicas da época falan de
pranto desconsolado de Fraga
con saloucos, violentas cornetadas de humores nasais e asubíos
tan fortes que houberan de borrar, por temor ao ridículo, no
son de ambiente da gravación
para o telediario.
A censura da época non permitiría comparar este concerto
lacrimal co relevo no Ministerio, sete anos antes, no que un
Fraga ben metido en carnes e
bañado en suor tensaba con perigo de lanzamento o botón
central dun caro traxe de estambre en raia diplomática. O entusiasmo co que bracea o seu discurso produce un efecto estrobosópico sobre as 625 liñas da
magra televisión en branco e
negro de Franco. Dous pasos
detrás, Gabriel Arias Salgado
está serio e viste de negro.
O despoxo de Arias Salgado
Morrerá dun infarto en poucos
días. A crueldade e o sarcasmo
que o ministerio de Fraga destila
contra Arias vanse encontrar coa
protesta de Fernando Arias-Salgado Montalvo, fillo do ministro
derrubado, quen nunha carta famosa indica a Fraga que a proclamada renovación do seu ministerio aliméntase en realidade
do traballo anterior de Gabriel
Arias. En especial dun “Plan de
Fomento y Promoción del Turismo de la Costa del Sol” programado por Arias en 1953. Fraga
tamén atopa en marcha un plano
de construción de paradores encargado por Gabriel Arias que
deseguida será presentado pola
propaganda como idea luminosa
do ministro recén chegado.
“Arias xa tiña elaborado o
texto da nova lei de prensa que
debía substituir a Lei de Censura
de 1938, inaceitabel para o propio franquismo no seu novo obxectivo de ingresar no Mercado
Común. Fraga roubou o texto
elaborado polo seu antecesor e
presentouno coma unha xenialidade liberal da súa propia invención que marcaba un tempo de
apertura democrática de xeito

Fraga con Arias Navarro, á esquerda, e con Martín Villa, á dereita.

que Arias Salgado recebeu ante a
opinión pública unha tunda na
cabeza coa súa Lei, supostamente por non tela elaborado”.
Fraga vive a mans de Sánchez Bella o mesmo despoxo
que el aplicara antes a Arias. Os
primeiros días en taxi, despois
de tantos anos en coche oficial,
son mal levados. Un taxista de
Madrid filtrou na prensa censurada por Sánchez Bella, que o
ex-ministro lle pedira a voces
que apagase o radio. “Pero este
menda ao que tanto lle incomodan as noticias é o mesmo que
gobernaba o radio todos estes
anos. Ou non o era?” comentaba o taxista.
O ex-ministro describe a perda de condición ministerial coma
horas de “crise vital profunda”,
“instantes de vacilación”, “drama íntimo” e días “tensos e difíciles”. Explica logo unha das razóns para tanta orfandade: “porque non tiñamos (na familia) nin
un peso” O contraste coa xenerosa provisión de pantufas e bufandas coa que a ditadura abrigaba
de por vida aos seus ex-ministros
Manuel Fraga de embaixador en Londres.

é evidente pero Fraga non pasa
sen salientala, aínda a risco que o
ventilador pulverice a evidencia
de corrupción contra si propio.
“Naquel tempo –escrebe Fragaos ex-ministros deixaban a política e aceitaban un rico cargo coma o consello do Banco de España, da CAMPSA ou a presidencia
dalgunha empresa do INI. Eu recuseino todo e marchei para a
miña casa”.
O pantouflage de Fraga
Pero o pantouflage do ex-ministro Fraga en 1969 tamén non foi
pequeno. Seguiu formando parte
do Consello do ministerio de
Asuntos Exteriores, non deixou
de ser Consejero Nacional del
Movimiento e mantivo o seu escano de procurador nas cómicas
cortes franquistas. Os seus esforzos para se describir coma un
maldito son só unha escusa non
pedida. Doutra parte o Banco de
Santander dálle deseguida dous
cargos ben pagos: o de director
de Cervezas El Aguila e o de presidente do Consello de Adminis-

tración de La Unión Resinera berno de Carlos Arias, Fraga
Española (LURESA). A Rank publicou unha reflexión sobre
Xerox tamén o mete no consello os ventos e tempestades que
ameazan o Estado, que parece
de administración.
Pouco antes de cesar como copiada da recente campaña paministro, o Boletín Oficial del ra a presidencia da Xunta. “Non
Estado estableceu as condicións deixei de pensar en librarme de
para que unha cervexa puidese vez da carga da vida política
venderse como especial: “consi- (...) A miña cota de cidadanía
deraranse especiais todas aque- estaba máis que ben paga e, con
las cervexas que polo seu colari- todo, unha voz interior dicíame
ño dourado ou por calqueroutra que España ía pasar por mocondición merezan a cualifica- mentos moi difíciles e que había
ción de especial”. A disposición que seguir”.
Os comezos de Adolfo Suárecorda o decreto de porteiros
automáticos que procura o fabri- rez parécenlle unha desgraza:
cante Jaume Canivell na cacería Con un goberno débil y facilón,
franquista de La Escopeta Na- unha dereita corta de vista e uncional, de Luís García Berlanga. ha esquerda lanzada a por todas,
non cabía máis
A única cervexa
que unha opque foi autorizada
ción; “erguer a
coma especial foi a
bandeira
de
de El Aguila. Os
miña
cota
apuntar a todos
inspectores do ministerio de Fraga de cidadanía estaba os que se sentisen responsápedían nos bares
beis e con sentiunha cervexa espe- máis que ben paga
do do Estado”
cial e multaban a
e,
con
todo,
unha
A pesar do belitodos os que non
que
servían a única re- voz interior dicíame xerante
Fraga está concoñecida como tal.
que
España
ía
pasar
tra o seu goberEran tempos de inSuárez retenso intervenciopor momentos moi no,
clámao para un
nismo estatal.
A Rank Xerox difíciles e que había cargo: “Ofreceume (aínda
tiña toda a razón
que pareza inpara recompensar a que seguir”
críbel) a presiFraga cun cargo
ben pagado e de FRAGA despois do seu dencia do Tribunal da Comcarga lene porque
segundo cese como
petencia,
un
mentres foi miniscargo sen catetro abriu a porta á ministro en 1976.
goría, de xubiutilización restrinlación de terceixida de fotocopiara. Escuso dicir
doras, unha máquique con toda
na temida pola Ditadura coma medio para multi- cortesía e a pesar do abalo de
plicar a propaganda ilegal. Du- verme considerado tan modestarante as dúas ultimas décadas, a mente, dinlle as grazas, recusei a
Rank fooi procesada nos Estados oferta e despedímonos”
Martín Villa, o seu sucesor no
Unidos por abrir novos mercaministerio da Gobernación, non
dos mediante corrupción.
Cando Franco lle mandou un pronuncia a palabra sublime canmotorista para comunicarlle o do Fraga lle traspasa os papeis.
cese, Fraga obrigouno a esperar Fraga non oculta que lle parece
media hora para redactar unha un político sen recursos para tan
contestación escrita ao Ditador. importante e histórico cometido.
“Estas cartas son das que non se Os anos reproducirían este enrespostan”, díxolle o mensaxeiro contro como caricatura ao enviar
o goberno de Madrid a Martín
con pouco éxito.
Cesado como ministro da Villa coma comisionado para
Gobernación en 1976 ao caer evitar que Fraga puidese agravar
por pura incompetencia o go- a hecatombe do Prestige.♦

‘A
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Ourense
A paisaxe socioeconómica ourensá segue a ser desoladora. Hai
un ano, en plena aparente rebelión do PP ourensán na tamén
ilusoria defensa de maior atención por parte da Xunta de Manuel Fraga, Xosé Luis Baltar e os
seus aínda numerosos seguidores
botaron man dos indicadores de
sempre para demostrar que Ourense nin progresa nin converxe
nin ten can que lle ladre. Pero
ninguén escoitará hoxe as súas
voces. E agora que se fala de débeda histórica, o novo Goberno
galego debería ter en conta, por
exemplo, os datos do Anuario
Económico de La Caixa, por se
non lle saen as contas. Por certo,
tampouco deixa en moi bo lugar
a Galicia no seu conxunto, ao situala de quinta polo final en crecemento e a terceira en porcentaxe de parados.
Pois ben, Ourense ten un
taxa de crecemento negativa
(eufemismo dos economistas
para non dicir que mingua ou
decrece) do -1,6% entre 1999
e 2004. En taxa de paro, esta
provincia é a quinta de todo o
Estado co 5.2%, fronte ó 3,8
da media española. Tamén o
paro feminino é superior en

Crecemento negativo
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O informe de La Caixa sobre a situación socioeconómica da provincia incide
sobre a incapacidade para converxer con Europa. Entrementres, o alcalde da
capital e o presidente da Deputación seguen a pelexaren por controlar o poder.
Ourense, acadando o 16,4% da
poboación activa. Outros datos
na mesma liña son que desde
1997 pecharon 41 oficinas
bancarias e a actividade industrial caeu nun 14% desde
1996. Os sectores clave da
provincia son a construción e a
lousa, que representan o 62%
das empresas. O anuario de La
Caixa apunta tamén que a
renda por habitante do ourensán ten un nivel 4 sobre un
máximo de 10, como o resto de
Galicia.
Hai un par de semanas que a
Confederación de Empresarios
de Ourense presentou outro estudo que recolle a realidade da
provincia en cifras. E foi máis do
mesmo, claro. O seu presidente,
Francisco Rodríguez, non puido

Que bo ser grande.

Xosé Luís Baltar.

deixar de chamar a atención sobre a gravidade que representa
para o futuro o avellentamento

RG

da poboación. O representante
dos talleres do téxtil dixo que se
os deseñadores galegos non se

comprometen coa súa terra o
sector desaparecerá por completo. E se os tiros van por onde di
Adolfo Domínguez xa se poden
despedir.
E mentres os números bailan ao son de sempre, o presidente da Deputación e o alcalde
da capital viven o enésimo desencontro. Un artigo asinado
con pseudónimo en La Región
no que se acusaba a Manuel Cabezas de traizoar a Baltar como
valedor seu e de utilizar a política para incrementar o patrimonio persoal, abriu a tan
agardada guerra polo poder
despois de Fraga. Baltar xa colocou o seu fillo na Mesa do
parlamento e quéreo situar ben
para a súa propia sucesión, aínda que “O Nene” non é ben visto por moitos destacados militantes do PP que calan por temor ás represalias do pai. Todo
iso explicaría o ataque desde o
xornal local, no que Cabezas
está vetado.
Nestas cousas andan enguedellados os máximos representantes da provincia. Como se a
realidade social e económica non
fose asunto seu, nin sequera por
omisión.♦

Adeus á tiranía
MIGUEL BARROS

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

Albricias, temos restabelecido o pacto! Fixemos un novo percorrido
dende a tiranía dos maximalismos até o posibilismo da acción política real. Temos goberno. Nun tempo record, podemos dicir, BNG e
PSdeG déronlle cima a un acordo que agardaba dende hai meses unha ocasión política para manifestarse como expresión feliz da madurez e a responsabilidade das forzas de esquerda e nacionalistas.
Resulta agobiante vivir unha situación marcada polo esgotamento
dun proxecto á espera do nacemento da alternativa que ha de sustituilo. En Galicia o tempo aprémanos, somos a derradeira comunidade autónoma que se incorpora á transición política. O país ten perdido o pulso, esmagado polo tedio e a monotonía. Case catro lustros de despotismo democrático ancorado no investimento público monumentalista á
conta dos fondos europeos e a mellora relativa do financiamento autonómico, tenos sumidos nun conformismo pámpano. Case catro lustros
esperando cambios perceptíbeis na ordenación do territorio, na recuperación e o impulso da industria transformadora, no real acercamento da
administración ós usuarios, no desenvolvemento potente da investigación e na conformación dunha política agraria que xustificara a permanencia dos últimos mohicanos da Galicia interior. Catro lustros para
poder ver no firmamento de Galicia unha constelación de sete estrelas
capaz de se converter no carro do noso sistema urbano.
Padecemos debaixo dunha maioría tiránica, o exercicio dun poder
absoluto, que deixa a administración furada como un queixo polo nepotismo. Xunta e deputacións foron tenaces apretadas pola mesma
man política. Era inaprazábel un cambio. Cambios nas formas e nos
modos, iso non custa cartos, resulta urxente un discurso de esperaza.
Algo para demostrar que saír disto é posíbel. A esperanza só precisa
da vontade política que a proclame con feitos indiciarios de que unha nova etapa comeza: a soberbia déixalle paso ao diálogo, a prepotencia á tolerancia e o arbitrio á xustiza.
A nova racionalidade (Barreiro) é un froito granado do posibilismo
realista que foxe da aplicación das máximas para humanizarse na transformación paulatina pero constante e irrenunciábel do país que non nos
gusta. Neste senso, o nacionalismo incorporado ás responsabilidades de
goberno marca unha novidade, que xa apuntara fuxidía no 85 pero que
agardamos asentada e segura neste goberno que tantas ilusións esperta.
Pola banda do socialismo hispano temos grandes e celebradas novidades. O PSOE abandona a política de acoso aos nacionalismos
periféricos, cesa na actitude hostil ás forzas propias da nación plural
para aceptar a realidade do diálogo construtivo dun estado no que cabemos todos e donde todos temos que dicir, todos na mesa común onde se decide o futuro. Esta apertura tamén é racional e moderna.
O socialismo español abandona a tiranía dogmática do bipartidismo e a España única, para aceptar a achega arrequecedora do nacionalismo periférico na nova España plural.
O abandono dos maximalismos partidarios dinos máis dos cambios reais habidos no panorama de Galicia que os mesmos resultados
electorais. Non teñamos medo a errar, porque non erra quen non se
move e sempre ben emenda quen escoita e fala. A Galicia plural é unha tarefa posíbel. Adeus á tiranía.♦

Nº 1.185 ● Do 21 ao 27 de xullo de 2005 ● Ano XXVIII

Cea en homenaxe
aos fundadores do PSG
no seu 42 aniversario
PERFECTO CONDE
O 23 de agosto de 1963, no despacho do avogado coruñés Sebastián
Martínez-Risco –que non estivo
presente–, Salvador García Bodaño, Cesáreo Saco, Salvador Rei,
Mario Orxales. Xosé Luís Rodríguez Pardo e Ramón Piñeiro –aínda que este último permaneceu fóra da disciplina partidaria– procederon á constitución formal do Partido Socialista Galego (PSG) na
presenza de dous representantes do
Moviment Socialista de Catalunya.
Nos meses seguintes foise
configurando aínda máis o grupo
fundacional coa chegada de militantes procedentes do vello Partido Galeguista (Francisco Fernández del Riego, Amando Losada, Viñas Cortegoso, Domingo
Pombo) e coa incoporación dos
novos (Xosé Manuel Beiras, Manuel Caamaño, Ramón Lugrís,
Fernando Pérez-Barreiro, César
Arias, Teresa Barros, Óscar Fernández Refoxo, Valentín Arias).
Pois ben, 42 anos despois, cando o nacionalismo se dispón a gobernar Galiza por primeira vez,
militantes, amigos e simpatizantes
de todo o que representou e aínda
representa este partido socialista
nacionalista vanse reunir o próximo día 23 nun xantar que terá lugar no pazo de congresos de Santiago, para celebrar a efeméride
daquela data fundacional nos escuros anos da clandestinidade que
impoñía o franquismo. Estarán
presentes aqueles que axudaron a
formar o partido, moitos que xa
non andan en nada político ou outros que agora militan no BNG.♦

Ferrol

Parir sen dor...
a calquera hora
MARTINA F. BAÑOBRE

Antes do 2006, todos os partos da cidade
poderán contar coa asistencia da anestesia
epidural. Até agora había limitación horaria por causa da falta de especialistas.
O Servizo Galego de Saúde
–SERGAS– vén de prometer
que a finais de ano se ampliará o uso da anestesia epidural no hospital Arquitecto
Marcide, de Ferrol. Polo de
agora, e tan só dende finais
de 2004, só poden acollerse a
este servizo –nalgúns casos–
as mulleres que dean a luz
antes das tres da tarde. A Administración atribúelle esta
penosa realidade á falta de
especialistas capacitados para aplicar a devandita analxesia.
O Hospital Arquitecto
Marcide atende todos os partos que se producen na comarca de Ferrolterra, ao non
dispor deste servizo o Juan
Cardona nin o Hospital Naval. Cada ano, centos de mulleres pasan polo centro para
traer os seus fillos ao mundo. E normalmente, para traelos con dor. Durante todo o
ano 2004 a cidade situábase
á cola no que respecta á aplicación da epidural en Galiza.
Os argumentos, dende a xerencia do Marcide, sempre

os mesmos: a falta de anestesistas.
En decembro do pasado
ano, 2004, a contratación
dun novo especialista permitiu poñer en marcha o servizo, tan só en horario de mañá. Deben de pesar as reclamacións dos usuarios -e das
usuarias, claro está-. Porque
agora, a dirección da área
sanitaria de Ferrol, vén de
prometer que a anestesia
epidural se aplicará durante
todo o día antes do remate
do ano 2005. Asume deste
xeito o compromiso da Consellaría de Sanidade, mediante o cal todas as mulleres de Galiza deben contar
co dereito de vivir un parto
sen dor antes de que chegue
o ano 2006.
A ver se non queda nunha
simple promesa. Polo de
agora as futuras nais poden
poñerlle unha candea á virxe
de Chamorro, para que o cativo veña madrugador, ou armarse de valor naqueles casos nos que a petición non
funciona.♦

Acto do Día da Patria Galega en memoria de Alexandre Bóveda durante a Transición.

Historia de Cangas (1909-1936)

O reino medieval de Galicia

Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

Anselmo López Carreira

Novidade
As axitacións
contemporáneas
da ribeira
de pescadores

A NOSA TERRA

Unha contribución
á historia política
do Reino de Galicia,
amplamente
documentada, e
unha crítica dos tópicos
da historiografía oficial.

Os concellos do Porriño e Mos pioneiros
en asistencia a enfermos de alzheimer
RUBÉN VALVERDE
“O alzheimer é unha enfermidade que afecta a dúas persoas: a
quen o padece e ao coidador, porque ten que estar 24 horas pendente do doente”, explica o presidente da Asociación de Familiares
Enfermos de Alzheimer de Galicia (Afaga), Xan Carlos Rodríguez.
Até agora as administracións tiñan esquecidos os afectados por esta doenza que afecta a máis do 6% da poboación maior de 65 anos.
O concello de Porriño foi a primeira institución en poñer en marcha un centro de día para atender os enfermos, e vén de asinar un
convenio co concello de Mos para estender o uso do centro de día.
“Os familiares dos enfermos non
poden levar unha vida normal.
Por ese motivo decidimos axudar na medida das nosas posibilidades poñendo a disposición dos
nosos veciños un centro con capacidade para 25 enfermos e
cunha furgoneta para o transporte dos mesmos. Non obstante,
somos conscientes de que isto
non é suficiente e por iso pedimos que este tipo de asistencia
sexa asumido pola administración galega, que é o máis lóxico”, explica o alcalde nacionalista de Porriño, Raúl Francés.
“Non deixa de sorprendernos
que o concello de Porriño fose
pioneiro na axuda aos enfermos
de alzheimer. Co concello de Vigo tiñamos asinado un convenio
coa anterior corporación, pero a
actual freouno, aínda que estamos en negociacións para relanzalo. Non é normal que co tamaño que ten co concello de Porriño, estea destinando o triplo de
recursos que o de Vigo para axudar aos enfermos de alzheimer”,
sinala Juan Carlos Rodríguez.
En total, o concello porriñés
puxo a disposición de Afaga un
local, unha furgoneta para o
transporte de enfermos e unha
dotación de 20.000 euros anuais
para o pagamento dos profesionais que se ocupan dos enfermos. Ademais de varios enfermeiros, hai dúas psicólogas e
unha traballadora social. As psicólogas fan terapias de recordo
cos pacientes e reunións de grupo cos familiares. “Hai que ter
en conta que moitos dos familiares séntense sós porque até agora tiveron que asumir sen axuda
de ninguén o coidado dos enfermos. Ademais, tamén se resen-

ten de que os afectados non os
recoñezan ou se poñan violentos
en ocasións, por iso moitos teñen depresións e ansiedade”, explica a psicóloga do centro,
Amaia Alcalde.
Até agora a función de coidado dos enfermos está asumida
nun 90% por familiares, dos que
un 65% son mulleres. “Hai que
ter en conta que o alzheimer é
unha enfermidade moi absorbente que priva de vida social a quen
está ao coidado dos enfermos.
Polo tanto é unha enfermidade
empobrecedora. Unha persoa,
sobre todo no caso das mulleres,
que se podería incorporar ao
mercado laboral ou está en fase
de desenvolvemento profesional,
ten que deixalo todo por atender
ao seu pai ou nai. É unha vida
moi dura, por iso estas terapias
axudan tanto”, asegura, Xan
Carlos Rodríguez.
Afaga pide que a administración autónoma “contemple
que o coidador principal tamén
é un afectado de alzheimer e
que polo tanto poida seguir cotizando á seguridade social e
percibindo unha renda por esta
actividade”, engade o presidente da asociación. No mesmo
sentido fala Raúl Francés, para
quen “os familiares dos enfermos teñen un gran mérito xa
que soportan un traballo que os
fai desaparecer da vida pública,
sobre todo no caso das mulleres. Nos talleres que se desenvolven nos centros dánselle clases para saber como responder
ás reaccións dos enfermos e tamén o concello encárgase de
que poidan deixar a súa labor
durante un tempo”, explica Raúl Francés.

Remata hoxe definitivamente esta sección periódica nas páxinas de A Nosa Terra. Iniciada no ano 2000, mantivémola
semanalmente –con algunha pausa para
preparar material novo– publicando un
total de 130 artigos.
Foi para nós moi grato o traballo e
non daremos agradecido abondo a A Nosa Terra a súa xenerosidade en nos acoller. Esperamos que fose tamén grato para os lectores e lectoras.
Como xa dixemos nunha ocasión, é
importante que teñamos sempre unha actitude de curiosidade ante a linguaxe, que
nos fagamos preguntas e procuremos información para responder a elas. Que sigamos a tirar do fío e a tecer redes coas
palabras.
E que teñamos unha actitude receptiva e atenta no só ante o léxico, pois a
linguaxe non está constituída por palabras illadas, senón ante os xiros e frases

posíbel. Por iso facemos talleres de
memoria nos que
cantamos, explicamos os nomes das
cousas e o seu significado, etc. O obxectivo é que o enfermo exercite a
memoria inmediata, que é a que falla. Ás veces recordan á perfección o
que aconteceu hai
cincuenta anos e
pensan que están
vivindo nesa realidade. Por exemplo, hai pacientes
que din que se teñen que marchar
para casa porque
os está agardando
a súa nai”, explica
Amaya Alcalde.
“Galicia é un
dos lugares máis
afectados polo alzheimer dado a alta
taxa de envellecemento que existe.
Por este motivo pedimos a creación
de máis centros de
día que axuden aos
familiares. Temos
casos de socios de
Afaga de setenta
anos que están coidando enfermos de
65. Iso nunha sociedade avanzada
non pode acontecer”, comenta Xan
Carlos Rodríguez.
O convenio
con Mos senta as
bases do asistenXoán Carlos Rodríguez, presidente da Asociación de Familiares e Enfermos de Alzheimer de Galicia.
cialismo social en
Galicia. Tanto no
cada ano”. O alzheimer é unha programa do BNG como no do
Unha enfermidade
enfermidade dexenerativa sen PSdeG-PSOE recollíase a idea
con tres fases
cura. Ten tres fases: unha leve, de unificar o sistema de atención
A desatención e o esquecemento unha moderada e unha aguda. social. “Confiamos en que o nopor parte do sistema sanitario pú- Durante o transcurso das mesmas vo Goberno asuma esta función,
blico é a principal queixa dos fa- o doente vai empeorando até non aínda que somos conscientes de
miliares. “Hai que ter en conta lembrar nada nin a ninguén.
que un cambio como este non se
“O que hai que procurar é que vai dar da noite para a mañá”,
que o único que fai o sistema sanitario é unha revisión médica o tempo da fase leve sexa o maior conclúe Raúl Francés.♦
PACO VILABARROS
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‘É unha enfermidade que lles afecta ao paciente e ao coidador’

O Fío da lingua

Aburiño
HENRIQUE HARGUINDEY
feitas, ante as construcións sintácticas e
as variantes morfolóxicas, ante o acento, a entoación e outras características
fonéticas... Levaremos moitísimas sorpresas.
En primeiro lugar, a de constatarmos que non todo o que oímos como
linguaxe viva está xa recollido nas publicacións existentes. Un recente traballo (Unha maré de palabras, Museo
Massó. Bueu, 2005) recolle máis de
cincocentas palabras e expresións reunidas no Morrazo –aínda que non nece-

sariamente exclusivas desa bisbarra–
que non recollían os dicionarios e publicacións especializadas.
En segundo lugar, a de comprobarmos como constantemente a linguaxe se
recrea, ampliando significados en palabras e expresións xa existentes ou fabricando termos e locucións novas.
E sorpresas ante xeitos de falar que
criamos extinguidos.
Eu lembro aínda con emoción un día
de hai tres ou catro anos no que unha tía
da miña muller nos dixo con toda natura-

lidade: Non sabedes o que se pasou aquí
esoutro día... . “O que se pasou”, o uso
reflexivo do verbo cando significa ‘acontecer, ocorrer, suceder’ que utiliza o portugués. E mais non estabamos perto da
raia senón en pleno centro de Galiza.
Porque o uso de pasarse está documentado na nosa literatura oral (Eu quixera
estar tan alto / como a estreliña do Norte / para ver o que se pasa / na miña terra esta noite) pero eu non o tiña escoitado endexamáis.
Polo Morrazo úsanse ducias de construcións dun galego que a moitos “non
lles soa” pero é o tradicional e que outros
coidaban desaparecido. Todas as terras
de Galiza conservan aínda un rico tesouro lingüístico que é un pracer (re)descubrir.
Aburiño!
E que cante o merlo, que parece que
agora é o tempo!♦

Nº 1.185 ● Do 21 ao 27 de xullo de 2005 ● Ano XXVIII

O financiamento da
Generalitat catalá
MANUEL CAO
Vense de coñecer o articulado da Proposta de Reforma do Estatuto de Autonomía de Catalunya nun contexto estatal caracterizado pola perda de poder e influencia política do PP e por un amplo consenso na sociedade catalá sobre a imperiosa necesidade
de modificar o vixente Estatuto, en particular no que atinxe ao
sistema de financiamento da Generalitat. O Estatuto proposto
consta de 218 artigos, cinco disposicións finais, catro transitorias
e sete adicionais e aborda a problemática relativa á actuación das
institucións catalás de autogoberno con moito detalle tratando de
actualizar un texto estatutario elaborado no período da transición
e caracterizado polo apresuramento, pola necesidade de consolidar o sistema democrático e autonómico e pola provisionalidade á hora de estruturar unha acción de goberno directo no que estaba ausente o proceso de interdependencia e interacción normal
entre sociedade civil e elite dirixente.
Caben poucas dúbidas sobre a necesidade de modificar o texto estatutario –igual ocorre co da comunidade autónoma de Galicia– pois as políticas públicas actuais apenas teñen nada que ver
coas que se implementaban na primeira etapa do posfranquismo
e basta unha ollada ás magnitudes de gasto e ingreso público total, estrutura fiscal, análise orzamentaria das partidas de gasto,
distribución de competencias, integración exterior, etc, para decatarnos de que o Estatuto ten importantes eivas que poden e deben ser superadas. Un dos puntos con maior consenso á hora de
modificar o texto é o sistema de financiamento pois a experiencia de goberno ten demostrado un desfase estrutural entre ingresos e gastos da Generalitat atribuído, ao menos en parte, ao texto estatutario dando lugar a abundantes elaboracións teóricas por
parte dos facendistas sobre a utilidade de cambiar o sistema.
Tendo en conta que Catalunya está incluída no modelo de financiamento común, do que está excluído o sistema foral de
Navarra e o País Vasco, un cambio no deseño institucional do
financiamento da Generalitat aféctalle directa e radicalmente ao
conxunto debido, ademais, ao valor cuantitativo das súas achegas ao sistema. Unha primeira opción que postulaba a relación
bilateral Estado-Generalitat na lóxica dun pacto fiscal semellante ao modelo vasco foi desbotada por ser políticamente inviábel
e foi substituída por esta nova proposta intermedia de reforma
que podería estenderse teoricamente ao conxunto das autonomías e sen ter que rachar forzosamente co modelo común.
O Título VI, adicado ao financiamento inclúe a lista actualizada de recursos da Generalitat (art. 197), o recoñecemento da
capacidade normativa e responsabilidade fiscal sobre os impostos estatais soportados en Catalunya (art. 198.2), o estabelecemento dunha Axencia Tributaria propia como responsábel da
xestión, recadación, liquidación e inspección dos tributos propios e cedidos (art. 199), etc. Máis, o punto clave está no artigo
200 no que se marca un límite máximo do 50% á participación
nos impostos cedidos a Catalunya para financiar os servizos e
competencias do Estado. A valoración cuantitativa destas funcións corresponderá a un órgano denominado Comisión Mixta
de Relacións Fiscais e Financeiras Estado-Generalitat integrado
por igual número de representantes por parte de cada Administración e cunha presidencia rotatoria por períodos dun ano. Este órgano adicarase ao seguimento e actualización das relacións
fiscais e financeiras sen prexuízo dos acordos suscritos pola Generalitat no Consello de Política Fiscal e Financeira.

O Presidente catalán Pasqual Maragall.

‘O punto clave está no artigo 200 no
que se marca o límite do 50% á
participación nos impostos cedidos a
Catalunya para financiar as
competencias do Estado”
Os cambios derivados dunha aprobación definitiva desta
proposta afectarán a todas as comunidades autónomas sendo
xa responsabilidade do novo goberno galego a definición
dunha posición política e dunha proposta de financiamento en
tanto que pear básico no que asentar a autonomía e a capacidade efectiva das institucións de autogoberno de Galicia.♦

A factoría de ENCE en Lourizán (Pontevedra).

PACO VILABARROS

Só admitirá a instalación
se se demostra que non contamina

Arxentina, principal atranco
para a papeleira de ENCE
no Uruguai
H.V.
O chanceler arxentino Rafael
Bielsa indicou o xoves 14 de xullo que o futuro da instalación
dunha factoría de ENCE no
Uruguai “non ten bo prognóstico”. A declaración pon en cuestión o proxecto desta papeleira.
En catro quilómetros fronteirizos
entre a Arxentina e o Uruguai proxéctanse dúas papeleiras, que estarían situadas as dúas da banda
do Uruguai, á beira do río Uruguai. Os proxectos son anteriores
á chegada ao poder do presidente
Taveré Vázquez –que recentemente resultou elixido da man do
Fronte Ampla, organización de esquerdas que nunca antes presidira
a República Oriental do Uruguai.
Uruguai e Arxentina asinaron
en 1975 un tratado que obriga ás
dúas partes a informar sobre as

actividades previstas no río Uruguai para que o outro Estado poda realizar os estudos pertinentes
e autorizar as obras. O anterior
presidente do Uruguai, Jorge
Batlle, ignorou esta obriga e autorizou unilateralmente as obras
–que xa se iniciaron– sen informar á Arxentina.
O conflito continuou cando
Arxentina conseguiu que os organismos internacionais bloqueasen
os fundos para realizar estes proxectos e agudizouse cando Rafael
Bielsa lle comunicou ao Banco
Mundial –que financia o proxecto– que as obras carecían de informe de impacto ambiental.
De todos xeitos, o enfrontamento non quedou aí. O que
máis inquietou no Goberno do
Uruguai foi a declaración que o
chanceler Bielsa realizou dicindo que a solución do conflito

“non ten bo prognóstico”. Esta
alusión viría indicar que a construción destas papeleiras tería
que enfrontarse a novas e definitivas dificultades. Neste sentido,
días despois destas declaracións,
Bielsa subiu o nivel do enfrontamento e dixo que “non nos imos
poñer de acordo”. Bielsa lembrou que mes e medio antes, Tavaré e Kirchner acordaran a realización de estudos de impacto
ambiental e indicou que agora
Uruguai négase porque sabe
“que teñen un impacto ambiental
negativo”. O chanceler tamén
lembrou que Arxentina ten dereito a que se forme unha comisión
para estudar o asunto e que de
momento Uruguai non se presentou nas dúas convocatorias
para constituíla. “É un dereito
que temos, como imos renunciar
a el”, dixo Bielsa.♦

Celulosas
compite cunha papeleira finesa
O proxecto de fábrica de pasta
de papel que ENCE ten para a
localidade uruguaia de Fray
Bentos no río Uruguai, fronte á
cidade arxentina de Gualeguaychú, presentouse en 2002 e pretende realizar un investimento
declarado de cincocentos millóns de euros.
Dous anos despois, a empresa finesa Maetse-Botnia
propuxo un plan semellante a
catro quilómetros de distancia

da empresa galega e un investimento do dobre: mil millóns
de euros.
Tanto un proxecto como o
outro enfróntase á oposición
dos veciños e ecoloxistas dos
dous lados da fronteira. Na
Arxentina, ademais, a oposición do Goberno que preside
Néstor Kirchner é absoluta e
os dous países implicados poderían chegar aos tribunais internacionais para dirimir o

conflito. Neste contexto, as
posibilidades de que prosperen os dous proxectos son remotas e, no caso de quedar en
pé algún deles, a iniciativa finesa conta co aval dun investimento moi superior, o que podería inclinar no seu favor a
postura do Goberno se ten que
elixir quedar cunha soa papeleira. Nese caso, a aventura
americana de ENCE chegaría
ao seu final.♦
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A organización demanda ‘facer xustiza’ coas vítimas da guerra do 36

Amnistía Internacional esixe
acabar coa impunidade do franquismo
CÉSAR LORENZO GIL
Amnistía Internacional iniciou
unha campaña para esixir da
xustiza española o inicio dun
proceso en contra da ditadura
de Franco e a favor das vítimas
republicanas da guerra do 36.
Amais de homenaxes, esta organización considera que hai
que restituír a “verdade sobre o
que ocorreu durante a contenda e a represión franquista”.
O informe “A débeda pendente coas vítimas da Guerra Civil e do réxime franquista”, que presentou o
19 de xuño Amnistía Internacional
critica o manto de silencio que, na
opinión do seu voceiro en Galiza,
Alberto Estévez, envolveu os perdedores republicanos durante toda
a democracia. “É o momento de ir
máis alá dos actos de homenaxe e
reparación moral: hai que rehabilitar os dereitos das vítimas e asegurar o dereito á verdade e o deber de
non esquecer”, dixo Estévez.
Segundo o informe, en España
houbo 30.000 persoas desaparecidas “pola forza” durante a Guerra
do 36 e os primeiros anos do franquismo. Ademais, hai refuxiados,
exiliados e vítimas de torturas que
non recibiron ningunha reparación por parte do Estado.

Amnistía Internacional
considera que é inxusto que
estes crimes contra a humanidade queden impunes,
nun momento histórico no
que se reinician procesos
contra as ditaduras sudamericanas por delitos semellantes. A organización tamén recorda que xa no seu
momento as Nacións Unidas consideraran que o franquismo era un réxime ilexítimo e “tan fascista” como o
das potencias do Eixo, xulgadas nos macroprocesos
de Nuremberg e Tokio após
a II Guerra Mundial.
Para a organización de Fusilamento. Anónimo, cara a 1937 (arquivo Roger Viollet).
defensa dos dereitos humanos, cómpre propiciar desde as rra e a ditadura. Este órgano xestio- porque os xuíces inventaron leis
fiscalías e a Audiencia Nacional a naría os achados derivados da in- para poder executar as condenas e
apertura de procesos contra os vestigación nos arquivos da época taparon a ilexitimidade con normativas tramposas que deben ser
culpábeis das matanzas e a repre- (que aínda non son accesíbeis).
Tamén pide este organismo restañadas”, indicou o director da
sión coa fin de coñecer a verdade.
“Até hoxe, non houbo unha in- que o Estado recoñeza publica- sección española da asociación,
vestigación imparcial que aclara- mente que “desprotexeu as víti- Esteban Beltrán. “Como eses conse os feitos e estabelecese respon- mas republicanas e se comprome- sellos de guerra continúan a ser
ta a rehabilitarlles os seus derei- válidos, esas vítimas non teñen
sabilidades”, indicou Estévez.
Ademais dos procedementos tos”, segundo subliñou Alberto dereito a indemnización nin á resxudiciais, Amnistía Internacional Estévez. Como primeira medida, titución da súa dignidade”.
esixe a formación dun órgano ofi- pídese a anulación das penas de
cial que teña como misión investi- morte que pesan sobre moitos dos Memoria histórica
gar os crimes contra o dereito inter- asasinados durante a guerra. “Os
nacional cometidos durante a gue- consellos de guerra foron ilegais O informe de Amnistía Interna-

cional chega un ano despois
de que se crease unha comisión en defensa da memoria
histórica, que polo momento
non fixo pública ningunha
conclusión. Tamén durante o
2004, as Nacións Unidas encargaron unha investigación
sobre desaparicións que tivo
que ser desmontada ao non
encontrar apoio do goberno
nas súas pesquisas.
Desde hai anos, varias organizacións se adican a recuperar foxas comúns de asasinados durante a guerra ou nos
primeiros anos da vitoria franquista. Os traballos avanzan
en Andalucía, o Bierzo ou Asturias e ao tempo que se lles
dá enterro aos fusilados nos nichos
familiares ábrese un expediente de
cada unha das vítimas para esixir
que se depuren responsabilidades
e se persigan os culpábeis.
Esta vella arela de xustiza tamén se traslada á economía. Organizacións políticas e sindicais así
como propiedades de persoas leais á república foron saqueadas
polas tropas franquistas e o seu
patrimonio pasou a organismos ou
persoeiros afíns ao novo réxime
que nunca tiveron que render contas polos seus roubos.♦
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DÍA DA PATRIA GALEGA

Balada para lle dicir á miña terra
Reino da soedade e dos neboeiros,
Galiza que me obrigas e me atas
ás raigañas da terra matricial,
moura a forza de suores, humana
a conta de sufrimentos, de homes
que furaron a túa codia co furor
con que furan os carballos:
somentes da sorrisa nace a luz
A terra da miña terra escoa e berra
Galiza chorando nas chorimas
dos toxos que te engalanan coas
cores dun lume que non queima
a miseria inútil que te habita,
tanto pesimismo que te cobre
facéndoche derramar bágoas de orballo
e saloucar brétemas lixeiras:
somentes da sorrisa nace a luz
A terra da miña terra escoa e berra
Galiza das xestas e as silveiras,
das corredoiras fondas como abismos.
Galiza da diáspora e do éxodo.
Galiza tan real que non se olla,
voz de murmurio solermiño
a cantar nos regueiros musicais,
e nos sons da gaita algunha vez:
somentes da sorrisa nace a luz
A terra da miña terra escoa e berra
Terra que está morrendo sempre
e que nunca rematan de matar,
lugar de deserción habitual,
púcaro ateigado de silencio,
mistura de medo e comenencia
que soio enxendra híbridos
e fantasmas alleos a si mesmos:
somentes da sorrisa nace a luz
A terra da miña terra escoa e berra
Ouh Galiza: escoita este ardente
testemuño de amor desesperado
somentes da sorrisa nace a luz
A terra da miña terra escoa e berra
Manuel María
(D’O libro das baladas. 1978)
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Discurso de Ramón Suárez Picallo celebrando o Estatuto de Autonomía de 1936

Un estatuto para botar a andar a nación galega
Ramón Suárez Picallo

Ramón
Suárez
Picallo
intervindo
nun acto
público da
comunidade
galega
emigrada.

Miñas donas, meus señores, meus
vellos e benqueridos irmáns. (...)
Celebramos hoxe unha xornada
que é un fito histórico na nosa patria. Non é cousa de facer aquí un
preliminar falando dos eternos
anceios autonomistas de Galiza,
que nunca abandonou desde a traxedia do Mariscal Pardo de Cela;
pero quérome referir especialmente á última etapa da resurrección destes anceios xa no pasado
século. Lembrémonos que os deputados da Coruña nas Cortes de
Cádiz eran federalistas. Lembrémonos que no 1846, antes dos sucesos de Carral e dos seus mártires, xa Antolín Faraldo fixera votar un acordo en Betanzos para
proclamar a independencia de
Galiza. E lembrémonos tamén
que naquel acontecemento de Carral os estudantes de Compostela
dirixidos por Faraldo deron un
manifesto dicindo que no reino
dos suevos e dos celtas tiña dereito a rexir os seus propios destinos.
E lembrémonos que despois daqueles sucesos, os Precursores,
alampados de poesía e de emoción, abríronlle o camiño a aqueles anceios autonomistas empapándoos de espiritualidade, de arte e de beleza ao conxuro da nosa
lingua, fío de ouro e de maravilla
para dicir todos os nosos pensamentos.
E despois, as Irmandades da
Fala alá polos anos 17 e 18, como
consecuencia da resurrección das
vellas nacións oprimidas na Europa, como resultado da I Guerra
Mundial. E máis tarde, durante a
ditadura de Primo de Rivera, os
nosos escritores, os nosos poetas,
os nosos ensaistas, os nosos dramaturgos e os nosos grandes investigadores do Seminario de Estudos Galegos, enroitaron todo o
seu traballo para conquerir aquela vella ilusión. Pero foi no ano
1931, ao proclamarse a República, cando todo aquel pensamento,
un pouco esvaido e un pouco
inorgánico, conqueriu un auténtico e verdadeiro sentido político
que era o que lle facía falta até
aquela. E naquel sentido político
e naquel sentido universal da no-

Non queríamos
limitar a nosa
causa dentro
dos lindeiros
dun partido.
Nós queríamos
influír
espiritualmente
en todas
as institucións
que tiñan algo
que ver na vida
pública
da nosa terra.

amos que o que non puidésemos
conquerir nun día nin nunha semana habiámolo conseguir despois co noso exemplo, facendo
de Galiza unha democracia perfecta.
Discutíanse daquela máis de
vinte anteproxectos de Estatuto
e non faltaban os señores rexionalistas “sanos y bien entendidos” que nos falaban de autonomía administrativa. Que nos falaban de algo así como se o alcalde en vez de que fose de Boiro tiña de ser de Redondela; algo
que quería dicir que administrásemos ben as nosas cousas. ¡Que
habíamos de administrar se nolas levaban na súa maioría para
outras terras e para outros sitios!
Para nós era importante si, a autonomía administrativa, pero era
moito máis importante un concepto de autodeterminación política; porque a ela temos dereito
como nación que posúe todas as
condicións de tal, cun idioma
ilustre e rico, cunha economía
característica, cunha paisaxe
propia, e sobre todo, por unha
vontade de ser diferentes para
ser existentes.
Campaña autonómica

Para nós era
importante
a autonomía
administrativa,
pero era moito
máis importante
un concepto de
autodeterminación
política; porque
a ela temos
dereito como
nación.

sa causa, vós, meus vellos amigos de Bós Aires, estivéchedes
representados pola miña humilde
personalidade e pola de Antón
Alonso Ríos.
Queríavos dicir isto porque
eu, que me criei entre vós, insisto sempre neste sentido. Sabía,
intuía, mellor dito, canto tiña entonces e canto había de ter despois de valer á Galiza emigrada,
que oureou os ollos por todos os
camiños do mundo, para facer
nacer a nosa patria cun pensamento propio.
Despois, o Parlamento e a
discusión das autonomías rexionais dentro da Constitución da
República. Xa o dicía aquí o noso irmán de Cataluña: riñas, re-

gateos, reservas mentais, recorte
de por aquí e recorte de por aló.
Pero para nós, os galegos, había
un feito fundamental. O noso
movimento non naceu ao conxuro desta ou daquela cantidade de
cousas que puderan concedérsenos, senón dunha grande calidade de cousas espirituais, as cales
habían ter desemboque na unidade de Galiza, suprimindo a sía
ridícula división en provincias,
obra do absolutismo dos Borbóns.
E por iso nós aprendemos
moito daquelas discusións.
Aprendemos a ser modestos, con
sentido común. Para nós, a cuestión era comezar. Nós tiñamos
moita fe na nosa laboura e sabí-

E iniciouse así a campaña pola
autonomía de Galiza. Nunca na
nosa Terra se estudou máis minuciosamente, con máis vontade
e con máis sabidencia, a raíz, o
cerne de todos os nosos problemas. De todos. Dende as serras
do Carboeiro deica as Rías Baixas, pasando polo cabo de Ortegal e por todas as terras chas, a
verba dos predicadores daquela
obra logrou, efectivamente,
arraigar e entrañar na parte máis
viva do noso país. Arraigou nos
nosos labregos, arraigou nos nosos mariñeiros e arraigou na
máis fina intelectualidade de
Galiza: artistas, pintores, poetas,
músicos e escritores.
E comezouse o espallamento
daquela laboura. E despois veu o
que veu. O ano 33 e o bienio negro; e a nosa causa parecía apagada, asolagada por aquel mo-
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mento tristeiro da vida da República. Pero estaba latexante debaixo de todo aquelo e nós sabiamos que había de volver a poñerse en discusión a causa dos
nosos problemas.
E así foi! Así foi! Despois
das eleccións de 16 de febreiro
de 1936, onde triunfaron as as
forzas populares, ás cales nós
nos sumamos fervorosamente,
aquel noso galeguismo e aquela
nosa galeguidade foi bandeira
daquelas eleccións. Cando falo
de galeguismo, enténdase ben,
non falo dun partido político ao
que pertenzo e que ten esa denominación. Falo da pan-galeguidade, falo de xerarquizar todos
os valores humanos da nosa Patria, dende o anarquista Ricardo
Mella, pasando por Pablo Iglesias deica a ilustres sacerdotes
como Monseñor Lago Gonzá-

lez, poeta e arcebispo de Compostela, que escribía admirabelmente en galego e que falaba de
Galiza no mesmo senso ca nós.
Nós non queríamos limitar a nosa causa no sentido de encerrala
dentro dos lindeiros dun partido.
Nós queríamos influír espiritualmente en todas as institucións que tiñan algo que ver na
vida pública da nosa terra, para
que nos acompañaran na nosa
grande laboura, para que participasen despois nos seus froitos,
na súa estruturación e no seu enroitamento.
E con iso conquerimos milagres como este: xentes que nunca falaran na nosa lingua, porque
a consideraban particular, un
pouco rústica e un pouco aldeán,
falárona dentro da Universidade
de Compostela; falárona no
campo e na beiramar. ¡E había

que ver! Eu lémbrome dun día
nas montañas de Arzúa nun acto
memorábel, que cando empecei
a falar galego, oín unha especie
de exclamación naqueles aldeáns; dicían: fala coma nós, mesmamente coma nós.
Organización do plebiscito

Conquerido aquelo, trunfantes
as forzas populares da vida galega, organizouse a laboura do
plebiscito; despois, como dicía
denantes, dunha campaña de divulgación do que quería ser o
noso estatuto; unha campaña á
que se sumaron os técnicos do
mar, os técnicos da terra, os labradores, os intelectuais, os profesores de dereito, os profesores
de hixiene rural, os técnicos de
gandeiría; en fin, todo canto necesitabamos nós para darlle ao

Aquela campaña
contou co apoio
de todos os
grupos políticos
que alí
triunfaron,
de moitas
organizacións
obreiras e
de xentes de
sentido común
que amaban
a Galiza.

Estatuto de Galiza, algo máis
que o sentido dun pequeno código xurídico, senón doutras causas de moito máis contido.
Aquela campaña contou, declarámolo noble e lealmente, co
apoio de todos os grupos políticos
que alí triunfaron, de moitas organizacións obreiras e mesmo, de
nós para a nosa dereita, por xentes
de sentido común, que aparte das
súas ideas, amaban a Galiza,
apoiábannos senón directa, máis
ou menos indirectamente. E foi
así como se puido chegar á realización do Plebiscito. Naquela laboura, témolo que dicir, participaron xentes de todos os partidos,
repartían papeis uns, pegábanos
outros, poñíannos nas fenestras
outros e no chedeiro do carro, para que servisen de tribuna, que por
certo, era unha tribuna gloriosa.
Para nós, como dicía denantes, ti-

Máis que un código xurídico
Dicía denantes que o Estatuto era algo máis que un código xurídico. Nós
queriamos que fose unha grande empresa chea de fe e chea de esperanza;
unha empresa nova que nos dera
alentos para traballar tamén en cousas novas; unha empresa de tipo económico. Queríamos organizar racionalmente a nosa destrozada economía rural, comezando por combatir o
minifundismo, que fai inútil unha
grande cantidade da nosa terra. (...)
Queríamos combatir o minifundio e
chegar a unha concentración parcelaria, creando a unidade rural económica, seguindo unha vella tradición
galega, formando o lugar, que fose
unha unidade de prado verde, de
campos de pastoreo, de monte de leña, de monte de estrume e de monte
de madeira, ademais das terras de labrantías e de panlevar.
Queríamos acoplar de redor da
nosa casa rural os elementos necesarios para facer unha vida dina e
decorosa. (...) Proxectábamos crear
unha industrialización rural dos nosos produtos lácteos (...) Queríamos
facer un tipo de produto que se vendera no mundo, cunha marca galega e para iso tiñamos un camiño,
que era o camiño de crear a cooperativa con elementos de crédito.
Queríamos crear o banco rural
onde o noso labrego depositara as
súas cativas ganancias e fose o mesmo banco o que lle pagase as contri-

bucións e todas as outras pagas e tivese alí unha especie de garantía,
para saber canto tiña cada día. E
queríamos levar a aldea pareallamente con isto; algo máis, unha idea
que andou moito na cachola de Antón Alonso Ríos e na miña. Levar a
célula de cultura, da nosa cultura, á
aldea rural, para facerlle a vida aos
nosos mozos máis limpa, máis pura
e con maiores ilusións. Queríamos
que a radio fose un instrumento maravilloso que levase as conferencias
da nosa universidade, que levase os
pensamentos dos nosos institutos investigadores e alí, na escola rural,
convertida nunha especie de ateneo,
os homes da cultura do agro, o albeite, o médico, o boticario, o sacerdote, se acaso sabía cumprir co seu
deber, é dicir, todos canto tiñan algo
que dicir e facer para ennoblecer o
espírito da nosa mocedade rural, que
había ter alí un axeito e comenente
acomodo. Isto no aspecto económico.
Democracia directa

E todo isto metido nun xeito de democracia directa, especial e pura,
non nunha democracia feita de cánones, feita de principios, xa que a
democracia non é unha doutrina
nin unha idea; é simplemente un
xeito de vivir, de estar e de comportarse.

E por iso reclamábamos facultades –e están no noso Estatuto–
para crear unha nova forma política de abaixo para arriba, dándolle
personalidade viva e deliberante á
primeira célula da nosa poboación
e da nosa vida civilizada: a parroquia rural, como herdeira da vella
tribo celta. E por iso pasábamos da
parroquia ao municipio, como reunión desas parroquias. (...)
Queríamos que cada aldea rural,
cada parroquia, administrase a súa
propia cuota do que tributase ao
municipio, e o municipio fose xusto
no reparto destes bens, para a fonte,
para o camiño veciñal, para fermosear o rueiro, para todo canto significaba, como dicía denantes, darlle á
parroquia personalidade, transmitíndoa despois ao axuntamento e suprimindo a provincia.
Do axuntamento deica a Xunta
de Galiza, cun parlamento deliberante. Os economistas de tres por
catro, os tacaños que non tiñan outra cousa que opoñerlle, dicían que
esa autonomía ía ser carísima. Galiza mantiña un parlamento, nada menos que un parlamento. Galiza mantería unha Xunta cun presidente e
uns cantos conselleiros a xeito de
ministros. Como se noutros tempos,
e agora mesmo, Galiza non tivera
que pagar catro parlamentos inútiles, que os catro diputacións provinciais, que nunca fixeron, salvo a de

Os economistas
de tres por catro,
os tacaños
que non tiñan
outra cousa
que opoñerlle,
dicían que esa
autonomía
ía ser carísima.

Pontevedra, nada máis útil que cobrar a cédula personal e ser uns niños do peor caciquismo.
Nós queríamos facer unha democracia, aproveitando todo o ancestro
que lle dá a Galiza sustancia nacional. No mesmo que na orde económica. Nós estábamos no mundo e
non éramos extraños ás ideas que se
ventilaban no mundo. E cando se falaba de colectivismo, nós aprobábamos o colectivismo porque, incluso
o dixo Federico Engels, foron os celtas os primeiros que o implantaron
no mundo. Pero o noso colectivsmo
conserváballe ao home a súa personalidade e a súa propiedade da terra.
Este colectivismo ten en Galiza un
camiño marabilloso, que é a cooperativa. A cooperativa que fixo de Dinamarca e de Bélxica países ricos,
dignos de figurar no mundo pola súa
economía bendecida, de tipo cordial,
onde non hai os moi ricos e os infinitamente probes. Unha democracia
rural na que cada home traballe enriba da súa terra, a que ama como á
súa muller e nas postas do sol, ao escoitar a campá da aldea, vaia para a
casa tranquilo e cordial, para ir un
pouco despois a ver como vai nacendo o gran, sachando o millo, enriba
dunha terra súa e sabendo que ten
asegurada máis ou menos a súa subsistencia decorosa. Todo iso queríamos facer nós porque estábamos no
mundo.♦
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ña esa grande significación o traballo que realizábamos, e aquel
acto de plebiscito quedou reducido a unha soia sílaba afirmativa
Si! Si! Si! A sílaba fíxoa un rapaz
do Ferrol, de 16 anos, a cuxo pai

fusilaron, e foi un suceso extraordinario. Por vez primeira, cecais,
nós non dubidamos, senón que
afirmábamos; e toda Galiza foi un
imenso e xigantesco Si! metido
dentro dunhas furnas de cristal,

como afirmación de vontade de
ser existentes por ser diferentes e
participar con esta alta xerarquía
na comunidade de todos os pobos
libres.♦

e membro do Consello de Galiza, Ramón
Suárez Picallo, o 28 de xuño de 1954 no
Teatro Arxentino de Buenos Aires,
celebrando o plebiscito do Estatuto de
1936. Foi publicado en A Nosa Terra o 16
de xullo dese mesmo ano.

Discurso realizado polo deputado galeguista,

Carlos
Maside
retratou en
El Pueblo
Gallego os
asambleistas
que
aprobaran o
Estatuto que
despois se
refrendaría
en plebiscito.

Un Estatuto democrático
Na orde política o Estatuto galego prevé as institucións directas
máis perfectas da democracia
contemporánea. O sistema de
iniciativa popular; quérese dicir,
cando un número de cidadáns
desexan que se faga unha lei determinada que lle interesa, faise
un plebiscito e se conquiren un
número abondo de votos e un
tanto por cento determinado, o
Parlamento de Galiza ten a obriga de tratar esa iniciativa dándolle xerarquía. E cando o Parlamento de Galiza fixese unha lei
que a xente non quería, tiñamos
decidido o principio de referendo; é dicir, se hai oposición, a lei
vai a un referendo popular para
que a confirme. E tiñamos o sistema de “recoll”. O sistema de
“recoll” que se practica na Suíza
e nalgúns estados de Norteamerica. “Recoll”, que dito en galego quere dicir “recuar”, ao que
non sabia ir para adiante. Cando
se elixe a un maxistrado, a un
deputado ou a un ministro e non
cumpre coas súas promesas e
cos seus deberes, pódeselle retirar o mandato madiante a iniciativa das mesmas xentes que o
votaron.
Ei coido que non podía ser
máis perfecto este sistema de
democracia que nós propoñíamos, no senso de ser radicalmente popular.

Nas vilas,
nas aldeas,
na Universidade
e en todas
partes,
estes rapaces
do traballo,
da cultura,
da escola e
da Universidade,
foron o noso
máis grande e
grorioso apoio.

Confeso que esta empresa, esta grandiosa empresa, proxectábase no porvir. Non a queríamos
para coller nós os seus froitos, e
tamén sabíamos que non lle podíamos dar todos os esforzos que
ela necesitaba. Nós queríamos esta empresa para que a nosa mocedade non volvese a ser carne de
emigración, para que a súa
Amércia estivera en Galiza. Para
que a nosa mocedade coa súa pureza e coa súa castidade espiritual
e con esa xenerosidade da súa
edade e do seu pensamento, tivera algo útil que facer para ela, para a patria e para a humanidade.
Para a patria, facéndoa nova; para
eles, creándose a súa propia vida
e o seu propio destiño; e para a
humanidade, levándolle nas palmas das mans abertas, a frol dunha cultura orixinal e pacífica, como a máis grande ofrenda fraternal que podemos facerlle ao mundo. E nesa orde Galiza ten algo
que ofrecer.
E namentras os vellos, aínda
moitos republicáns cecais de boa
fé, tiñan reservas mentais co Estatuto, era precisamente por iso,
Eles case nunca se ocuparon doutras oucas que de mudar un xuez
dun axuntamento para outro, que
mudar un secretario de aquí para
alí, de tratar de ter un gobernador
naquel ou noutro sitio, de ter as
xentes ás súas ordes. E que levá-

bamos nós? Levábamos pensamentos, ideas novas, como dicía
denantes, unha empresa nova.
Nalgunha asamblea noso conquistamos persoas ilustres da cultura galega porque viron que naquela asamblea, frente a outras
onde se falaba daquelo, na nosa
asamblea tróuxose un proxecto de
industrialización rural perfecto,
tróuxose un proxecto de repoboación das nosas rías con especies
sedentarias, tróuxose un proxecto
de repoboación dos nosos mariscos, tróuxose un proxecto da cousa dos viños de Ourense, tróuxose
un proxecto de repoboación gandeira. Todo iso, traballado polos
técnicos, pero apoiado polas capas
máis vivas do noso povo.
Esa era a grande empresa. E
os vellos dicían. Nada, estes saben de todo; ¡que vai ser de nós
para ese entón! Galiza íaselle das
mans, Isto era unha verdade. E
cecais esa fose unha das causas
das dificultades que tivo o estatuto de Galiza, non somentes entre
xentes monárquicas e reaccionarias, senón entre moitos republicáns da vella estirpe; daqueles republicáns para os cales ser republicán era comer carne o día de
venres santo, blasfemar e reunirse
no casino a xogar ao tresillo.
¡E que ben entendeu a nosa
mocedade estas cousas nosas!
Seguiunos fervorosamente por

todos os lados, aplaudiu, estimulou, axudou. Subíanse aos pinos
a colocar enriba, pino a pino, un
letreiro que dicía: Si!, Estatuto de
Galiza?, Si! Subíanse aos palcos
de música de toda Galiza para cubrilos con bandeiras galegas e
con lendas sobre o Estatuto.
E nas vilas, nas aldeas, na
Universidade e en todas partes,
estes rapaces do traballo, da cultura, da escola e da Universidade, foron o noso máis grande e
grorioso apoio. Porque era para
eles todo isto. Algúns vellos
moi xenerosos entendérono e
rompendo vellas normas votaron o Estatuto de Galiza.
(...) Como síntese de todo este traballo eu evoco o recheo da
Coruña, a noite de San Pedro de
1936. Trinta mil persoas reunidas
no belido xardín, ao conxuro de
cánticos, ao conxuro de danzas,
ao conxuro de verbas; verbas de
xente nosa, verbas de alguén que
morreu e está no infinito; verbas
de Lluis Companys, verbas do
Presidente Aguirre; verbas de algún que morreu e para quen os
aprausos vosos quero trocar en
flores para mandarllas á súa tomba; verbas de quen lle deu a esta
campaña, o lado do sentido técnico, o lado do fervor, o alento da
súa santidade. Xa sabedes a quen
me refiro: ao noso Alfonso Castelao.♦
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A campaña
do Estatuto
do 1936
anunciou un
25 de xullo
de gran
celebración,
que xa non
puido ser
debido ao
golpe
militar. Na
foto de
abaixo á
esquerda,
Castelao e
Manuel
Lugrís Freire,
con outros
galeguistas,
verdadeiros
impulsores
da
celebración
do Día da
Patria
Galega. Na
foto da
dereita,
Castelao
intervindo
no Día da
Patria de
1933.

Día da Patria, unha celebración que comeza en 1920
A.N.T
“De mañán cedo, os gaiteiros
sairon polas rúas dando a alborada. O Concello izou no pazo municipal a bandeira galega, así como tamén a Academia Galega, a
Irmandade da Fala e a meritísima
e culta Reunión Recreativa e Instrutiva de Artesanos... Moitos
particulares e irmáns puxeron
nos balcóns bandeiras galegas.
Unha nota interesante deuna a
casa de baños “La Salud”. Este
ano fixo a inauguración na praia
de Riazor, no Día de Galicia. Todos os anos abundaron en Riazor
as cores abermelladas e amarela;
mais este ano “La Salud” trocou
a pintura das casetas de baños e
foron izadas nos doce mástiles
outras tantas bandeiras de Galicia”.
Así recollía A Nosa Terra os
actos celebrados na Coruña en
conmemoración do 25 de xullo
de 1922, que dende dous anos
atrás se viña festexando ben como Día da Patria Galega ou como Día de Galicia segundo as
convocatorias das Irmandades
da Fala. A celebración tiña un
carácter de vinculación sentimental e de compromiso moral,
chamando á concienciación dos
galegos para que “sequera unha
vez, poñan o seu pensamento na
terra nai á que se deben, e atendendo ao noso rogo, unha vez
tamén polo menos, usen a fala
que é alma da raza, o noso pro-

O 25 de xullo
de 1936,
que había ser
especialmente
celebrado
despois xa
do plebiscito
do Estatuto,
xa non se puido
realizar pola
sublevación do
exército.

pio espírito”, como un chamamento á concienciación aínda
non organizada especificamente.
De todos xeitos, atopamos,
xa no ano 1922, posturas como a
de Vítor Casas –director de A
Nosa Terra na etapa do Partido
Galeguista– que acerta co espírito que no sucesivo irá tendo o 25
de xullo: “Mentres o estado de
Galiza non cambie, nós os nacionalistas temos que facer neste
día actos galeguistas, aparte dos
que facemos durante o ano, con
obxecto de lembrarlles a terra
onde nasceron. Simbolizando a
nosa Patria na data de hoxe e traballando a cotío como xa o vimos facendo para despertar a
conciencia deste secular sono
que non pode continuar máis
tempo, chegaremos, –dos propios galegos depende que tarde
moito ou pouco–, ao verdadeiro
Día de Galicia, que será o día en
que todos os galegos decatados
xa do que como tales debemos
ser, poidamos dicir que temos
unha Patria grande e libre feito
co noso esforzo e co noso traballo”.
As Irmandades adoptaron o
termo patria referido á nosa nación, dándolle un senso coincidente co anti-imperialismo sentimental. O movimento galeguista das Irmandades no 1923,
estrutúrase por toda Galiza e as
convocatorias e chamamentos á

celebración patriótica concretízanse: “Pensa hoxe, con recollimento, que á túa Patria non se lle
conceden os dereitos que lle corresponden. Pensa que xentes
alleas téñena agriloada con grilóns de ferro e que si ti queres
pódense esnaquizar”. Por outra
banda as chamadas á organización son constantes: “Irmán galego, a túa patria agárdate”.
O control exercido durante
toda a ditadura de Primo de Rivera fixo que as Irmandades non
puideran levar a cabo actos nacionalistas e que, a partir do
1924, as convocatorias, de portas adentro, fagan referencia e
ironicen á ditadura que as couta:
“Aló no interior dos nosos espíritos é onde festexamos o único
e verdadeiro Día de Galicia, que
poderá sofrir altas e baixas, pero
que haberá ficar marcado, para
sempre, para que sexa festexado
por todos o mesmo que o fan os
pobos definidos que gozan das
liberdades a que teñen dereito”.
A ditadura de Primo de Rivera e a evolución das Irmandades
dará lugar, coa chegada da II República española, á creación do
Partido Galeguista que, deica a
guerra, daralle un novo pulo ao
“Día de Galicia” como festa dos
nacionalistas, que anceian unha
patria farturenta, dona de sí mesma dende posicións anti-imperialistas e cheas de pragmatismo.
As convocatorias desta etapa po-

lítica fan refererencia contínua á
situación económica e cultural
de Galiza e vaise identificando
esta loita coa das clases populares. En A Nosa Terra atopamos
contínuas mostras da coerencia
do seu nacionalismo a través dos
seus chamamentos ao Día da Patria: “Mozos galegos! Os enemigos da nosa Patria queren desgaleguizala. Os enemigos de Galiza teiman facer esquecer a nosa
historia, desterrar as nosas tradicións e os nosos costumes, privarnos do dereito de empregar a
nosa fala e a nosa liberdade. Loitemos todos por unha Galiza de
traballadores do campo e do mar
xunguidos por un fraternal abrazo, con aqueles traballadores intelectuais que sintan o orgullo e
a honra de er nados na Galiza”.
O Partido Galeguista celebrou moitos mitins por toda Galiza con distintos motivos, se
ben os actos do Día de Galicia,
estiveron máis ou menos centralizados en Santiago, onde se
chegou a encher para escoitar
aos seus oradores a Praza da
Quintana. Co “bienio negro”,
Gil Robles prohibiu os mitins de
celebración do “Día de Galicia”,
e o 25 de xullo de 1936, que había ser especialmente celebrado
despois xa do plebiscito do Estatuto, xa non se puido celebrar
pola sublevación militar.♦
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Ánxel Casal, o alcalde mártir de Compostela
O 22 de xullo estrease un documental sobre a súa vida no teatro Principal
A.N.T.

Durante 2005 o concello de
Santiago promove a celebración do 110 aniversario do nacemento de Ánxel Casal, alcalde republicano da capital de
Galiza, asesinado en agosto de
1936 e un dos motores principais das iniciativas políticas,
editoriais e culturais do galeguismo. O 22 de xullo, o teatro
Principal de Santiago acolle a
estrea do documental Anxel
Casal, a luz impresa, realizado
por Xan Pérez Leira.
Ánxel Casal.

Ánxel Casal formaba parte da
Comisión que foi entregar o Estatuto de Autonomía de Galicia
ás Cortes de Madrid, pero así como algúns dos comisionados
permaneceron na capital, como
Castelao, el decidiu volver, e
viuse atrapado polos acontecementos da sublevación. Fuxido a
Arzúa e despois de ingresar o 4
de agosto na prisión de Santiago,
o 19 de agosto é sacado polos falanxistas de noite e tiroteado
nunha cuneta de Cacheiras (Teo).
Alí mesmo foi enterrado e só o
30 de xuño de 1950 son trasladados os seus restos ao cemeterio
coruñés de San Amaro.
Nunha carta inédita, datada
en Estados Unidos e que agora se
coñece, dicía Castelao, “moito lle

Na imprenta
que instala
na Rúa Real 36
da Coruña,
faise tamén
A Nosa Terra
no difícil periodo
da Ditadura de
Primo de Rivera.

agradecerei que saúde no noso
nome â viuda de Casal. Dígalle
que non teño a súa direición e
que tampouco m-estrevin a escrebirlle porque non sei decir a
miña door e os pésames son para
mortes naturales. A morte de Casal sentina tanto que son eu o que
necesito recebir pésames por esta desgracia. Dígalle que me
lembro moito, moito, d-ela e que
endexamais aparto da memoria o
intre en que me despedín d-eles
en Madrid e da probabilidade
que tivo de salvarse”.
Casal morría con 40 anos
cumpridos. Naceu na Coruña en
1895 e con catorce anos emigrou

á Arxentina. Regresado a Galiza,
en 1916 forma parte da primeira
Irmandade da Fala, acudindo ao
chamamento de Antón Vilar Ponte, ao que sempre profesou amizade e devoción ideolóxica. Desde
dese momento é fiel ao ideario
galeguista no que é un activista
intenso. Participa na criación de
A Nosa Terra como órgano das Irmandades e no Conservatorio de
Arte Galega, onde traballou na
posta en cena de varias pezas teatrais en galego.
Casado con María Miramontes, en 1923 Casal dará clases na
que denominou Escola do Ensino
galego, unha idea lanzada pola Irmandade da Fala da Coruña, que
suporá o primeiro exemplo dunha
escola en galego e gratuíta.
Despois de varios intentos de
fundar unha editorial, Casal crea
na Coruña con Leandro Carré
Alvarellos, a Editorial Lar. Na
imprenta que instala na Rúa Real nº 36 da Coruña, impréntase
tamén A Nosa Terra no difícil
periodo da Ditadura de Primo de
Rivera e en 1925 Casal será o
editor da e impresor da revista
Nós (desde o nº 18 ao derradeiro).
En 1931 trasládase a Santiago. Participa na fundación do
Partido Galeguista e mantén con
moitas dificultades e o impres-

cindíbel apoio da súa muller, a
actividade de editor e impresor.
Unha entrevista de 1934 ilustra
as dificutades nas que desenvolvía o seu traballo de editor, “rexistos frecuentes da policía, letras que chegaban como balazos
e que non había xeito de pagar, a
anguria dos libreiros que non liquidaban nin a tiros... tamén editamos A Nosa Terra que aínda
segue a navegar vento en popa.
(...) [A prensa galega], exceptuando El Pueblo Gallego, que é
un estímulo constante, que se
ocupa dos nosos lbros, que os difunde e comenta, os demais nada. Nin acusan recibo da obra
que se lle envía. E conste que no
seu descargo e para meirande
vergonza súa nin poden manexar
o argumento político: os nosos libros son versos, novelas, diarios
de viaxes, teatro. Ou proceden
cunha mala fé puníbel ou son
dunha torpeza incalificábel”.
En 1936 vai como galeguista
na candidatura da Frente Popular.
Sae elexido concelleiro de Santiago e por votación entre os concelleiros é elexido alcalde. Tamén
por votación é nomeado vice-presidente da Deputación da Coruña
e membro do Comité Central da
Autonomía. O 30 de marzo preside a asemblea no Pazo de Raxoi
da asociación de escritores.♦

Cumio andino

O cínico
espido
GUSTAVO LUCA

A

maioría dos británicos comprendía
que independencia
de Irlanda era xusta e
inevitábel pero o
goberno de Gladstone
negaba que os
nacionalistas de Collins
tivesen capacidade de
razoar. Eran unha gavela de fanáticos, papistas
e cegos.
Negar o adversario
político dáballe tempo ao
goberno de Londres
para preparar a
partición e, perdida xa a
partida do Eire,
asegurar un fianchetto
con catro raíñas para
navallear unha
recuperación pola porta
de atrás. Este facer política con prendas ocultas
é cultura de imperio con
metrópole pequena e
moito mundo por gobernar. Os conservas hispánicos admiraban
rendidamente este cinismo de Estado. Non
perderan o imperio de
telo sabido antes. Son lexión e aman e odian o
xesuitismo de Estado
británico. Un deles, por
certo dos menos brillantes, era Manuel Fraga.
Que en paz descanse.
A resistencia de Tony
Blair a recoñecer o
adversario é parte desta
cultura vella de facer
política en dous ou tres
planos diferentes coa
achega dunha mentira
como argumento público
principal. A Blair pónselle cara de baile da gala
no Titanic porque é un
primeiro ministro menor
e queimado que ten que
representar o papel do
capitán: calma e orde
que o iceberg está totalmente derrotado e
adiante coa música.
Agora as protestas de
que non existe interlocutor político (os
británicos están en
guerra co Iraq dende
1900) identifican algo
máis que o habitual
cinismo de Estado que
prepara unha retirada
con retorno. Máis ben é
o final dunha cultura
política que non aguanta
o nivel de información e
discusión universal do
2005. A pesar do descaro
da información
dominante hai unha marea de opinión mundial
que sabe que a responsabilidade deste desastre é
dos imperios.
E non me digan que
non se nota.♦

XULIO RÍOS
O cumio andino reunido esta semana en Lima serviu de calidoscopio desta convulsa
rexión. Os patróns comúns a todos estes países (Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela) son moitos, en comparanza coas
súas singularidades. Unha demografía complexa, cunha presenza indíxena moi significativa en países como Ecuador, Perú ou Bolivia; a existencia de importantísimos recursos enerxéticos, en especial en Bolivia e Venezuela; e, sobre todo, o alargado fenómeno da pobreza que soamente en Venezuela
está situado por debaixo do 50% da poboación, evidencia a traxedia desta comunidade, historicamente lastrada por unhas elites
claramente divorciadas das súas xentes, viradas cara ao exterior e sen compromiso co
progreso e o benestar das súas sociedades.
Existe preocupación en moitos ámbitos,
en especial en Washington, pola evolución
política nesta rexión, sempre ben dominada e
hoxe fóra de control en boa medida, a raíz do
impulso bolivariano. A coraxe e a iniciativa
de Hugo Chávez, actuando no plano interno
para transformar anquilosadas estruturas e
no exterior para conformar novas alianzas na
rexión, desata a polémica, conducida cun nivel de rixidez tal que dificulta cada vez mais
a xeración de propostas e movementos ponderados. Toda a rexión andina reclama con
urxencia un esforzo sostido no empeño por
construír un sistema económico que estruture de forma digna estas sociedades. A explotación dos considerábeis recursos enerxéticos debería permitir un maior beneficio, pero esixe a explicitación dunha vontade política, até hai pouco inexistente e caldo de cultivo para que os profundos desequilibrios deriven en violencia interminábel.
Se en Bolivia chega a producirse o cambio político nos próximos meses, o efecto
dominó sobre toda a rexión entra dentro do
posíbel, entrándose, en todo caso, nun novo
tempo. A estas alturas non son admisíbeis
golpes militares que cortocircuiten estes procesos en beneficio dos de sempre, de dentro
e de fóra, e a incapacidade para asentar no-

Luis Inacio Lula da Silva, Presidente do Brasil, e Hugo Chávez, de Venezuela.

vos interlocutores sen hipotecas co pasado, liaron a súa candidatura, desafectos que fan
capaces de dialogar de forma construtiva, vai temer non soamente polo éxito inmediato da
radicalizar as posturas e, como acontece xa súa política, sempre complexo, senón pola
en Venezuela, afirmar un determinado rum- súa continuidade a partir de 2006, o signo
dos problemas que se
bo, cara a unha expesuscitan no área andina
riencia de signo socializante ou de economía
oda a rexión andina é diferente, conformando dous modelos clarasocial que se debería
reclama con urxencia
mente diferenciados de
construír con extremo
evolución, con áreas de
coidado para evitar
un
esforzo
sostido
intersección comúns
erros do pasado e asegurar a pervivencia deno empeño por construír pero optando por estratexias distanciadas para
se necesario equilibrio
un sistema económico
acadar fins similares.
entre os anceiados deNun e noutro caso
sexos dunha maior xusque
estruture
estamos ante oportunitiza social sen sacrificar
dades históricas para
as liberdades básicas,
de forma digna
que as turbulencias do
nunca un obstáculo sepresente se resolvan de
nón garantía fronte a
estas sociedades”
forma favorábel e en
derivas de signo totabeneficio das inmensas
litario que serían varrimaiorías, tradicionaldas pola historia en
mente marxinadas do
mais ou menos tempo,
orixinando novas e lamentábeis frustracións. progreso e do benestar. O que require semMentres a experiencia do Brasil, cun Lu- pre non soamente políticas de esquerda sela hoxe fortemente acosado polas denuncias nón tamén moita man esquerda.♦
de corrupción e tantos descontentos nas proXULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
pias filas e en tantos movementos que ava-
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Pereiro gaña unha etapa no Tour e
consolídase como un dos favoritos para o ano que vén

Hai un galego na fuga
Óscar Pereiro entrando
vencedor en meta.

RUBÉN VALVERDE
Óscar Pereiro consolídase como
un grande escalador após gañar
unha etapa e quedar de segundo no Tour. A clave do seu éxito
é a loita até ficar sen folgos.
Hai tres tipos de ciclistas no
Tour: o líder que bater, o grupo
de ciclistas que se conforman
con estar detrás de Lance Amstrong intentando acadar unha das
prazas do podio e os que dan espectáculo e loitan até o final sen
deixarse amedrentar polo que leva a camisola amarela. Óscar Pereiro é desa terceira clase. Loitador onde os haxa, o de Mos, con
27 anos, puxo o ciclismo galego,
de novo, no cume.
Cunha vitoria e un segundo
posto nos Pireneos demostrou
que pasa por ser un dos mellores
escaladores da actualidade. De
feito, afianzouse coa segunda
praza na clasificación da montaña, por detrás do danés Rasmussen, que fixo puntos nas primeiras etapas da rolda. Moitos pensan agora que de non ser pola
súa fatídica caída nos Alpes e
por ter que facer de gregario do
teórico líder do seu equipo, o
Phonak, o colombiano Santiago
Botero, hoxe estaría loitando
polo podio en París.
Os xuíces de carreira daranlle,
a bo seguro, o premio da comba-

tividade, que distingue o corredor
máis activo do Tour. Dato que
mostra que até agora leva o círculo vermello que distingue tal corredor. Na etapa raíña dos Pireneos, que concluíu en Saint Lary.
Estivo escapado 176,5 quilómetros, despois de estar metido en
todas as fugas de outras dúas xornadas pirenaicas. Alí demarrou,
cambiou o ritmo e só o americano
Hincapie, do Discovery Chanel
(o mesmo equipo de Amstrong)
lle aguantou o ritmo. Na subida
ao porto que ten pendentes de até
o 10% non atopou a colaboración
do corredor do Discovery. “Vouche dar o relevo para tirar un pouco”, conta Pereiro que foi o que
lle prometeu o estadounidensecolombiano. Pero nunca tirou.
Nesas condicións o de Mos tiña
todo que perder: Hincapie ía fresco e fora sprinter cando era novo.
Polo tanto, un rival demasiado
duro para chegar xuntos. Recordou a aquel Lorient Jalabert que
chegou a Covadonga escapado
cun escalador e venceulle no
sprint. Pereiro intentou subir o
ritmo e os comentaristas deportivos chamáronlle inxenuo.
“Ollo que este corredor sabe
moito”, advertía o que fora o seu
director deportivo e mentor, o tamén galego Álvaro Pino. “Síntome traizoado”, dicía Pereiro tras
perder a etapa raíña dos Pireneos. Os comentaristas fixeron mofa del, pero ao día seguinte, tal e
como prometeu, volveu escapar.
Na televisión non dicían nin unha palabra del. Demostrou que
estaba en plena forma ao sobrepoñerse a un problema co cadro
da súa bicicleta na baixada ao último porto. Conseguiu enganchar co grupo de cabeza e desta
vez decidiu xogalo todo ao
sprint. “Non ten oportunidades.
É bo escalador pero lento”, sinalaba un xornalista da TVE. Pero
Pereiro demostrou que tal e como indica Pino é un corredor
moi completo que non só se loce
na montaña. Venceulles aos seus
compañeiros de escapada, “calou moitas bocas”, tal e como el
mesmo sinalou e acadou a primeira vitoria galega no Tour.
Pereiro demostrou a súa raza
e anunciou que para o ano o seu
equipo vai que telo máis en conta.
Este ano saíu por detrás de Botero e Floyd Landis, pero xa foi décimo o ano pasado e este ano vai
de décimo cuarto, aínda que resta
o macizo central onde a bo seguro o galego volverá a atacar. “Non
viñen a este Tour para estar á roda de Amstrong”, dixo hai unha
semana cando Óscar Sevilla declaraba ao mesmo tempo que intentar algo era moi difícil. E está
demostrando que xunto con Vinokourov, é o único que está apostando por loitar e por dar espectáculo nun Tour entregado a Amstrong. Nesta rolda, en troques de
dicir que hai un galego na lúa,
cómpre dicir que hai un galego na
fuga, malia o silenciamento da
Televisión Española.♦

Ramiro Isla Couto.

Fernán Vello
no Festival Mundial
da Poesía

Nace OQO,
novo selo
editorial

Nova Cátedra
Ramiro
Isla Couto

Carlos Freire gaña
o premio de novela
por entregas da Voz

O escritor Miguel Anxo Fernán Vello foi
convidado polo Ministerio de Cultura de
Venezuela e o Conac a participar no II
Festival Mundial de Poesía Venezuela
2005, para participar en representación do
Estado español. O festival, que se inaugura o 25 de xullo no Teatro Teresa Carreño
de Caracas, contará coa presenza de poetas de América, África, Asia, Medio
Oriente, Oceanía e Europa. Até o 31 de
xullo desenvolveranse recitais de poesía
cargo de escritores como Ernesto Cardenal, Clifton Ross, Kasuko Shiraishi, Tobías Burghardt ou Francine Caron.♦

Acaba de xurdir OQO Editora, unha nova
editorial de literatura infantil e xuvenil,
que se presenta no mercado con 4 títulos
editados simultaneamente en galego, castelán e catalán. Manda narices!, Rato
Tom e Rata Tomasa, O cuarto prohibido e
Celestino Tarambainas xa están a venda
nas librarías galegas e portuguesas. Co
formato de álbum ilustrado a OQO Editora recupera contos e lendas de culturas
como a de Burkina Faso, Etiopía, Mongolia... Para a ilustración a editorial conta co traballo de Itziar Ezquieta, Iván
Prieto, Sergio Mora e Mariona Cabassa.♦

O 21 de xullo preséntase a nova cátedra de
investigación da Uni versidade de Vigo
Ramiro Isla Couto, que se dedicará principalmente á proxección internacional de
Galiza, especialmente da cultura e da lingua galegas. No acto, que correrá a cargo
do vicerreitor de Relacións Institucionais
desta universidade, Xavier Martínez Cobas e do presidente do padroado da Fundación Ramiro Isla Couto, Xaime Isla Couto,
presidente ademais da Editorial Galaxia,
tamén estará presente Anxo Lorenzo,
responsábel da Área de Normalización
Lingüística da Universidade de Vigo.♦

Carlos Freire Cordeiro conseguiu gañar
o V premio de novela por entregas que
convoca cada verán o xornal La Voz de
Galicia. O escritor moañés consegue así
un galardón pola súa primeira incursión
na literatura. Baixo o lema Acio sanguento, Freire teceu unha intriga policial
cun ton costumista da Galiza actual. O
texto aparecerá diariamente no periódico
durante o mes de agosto. Segundo o xurado, a novela de Freire Cordeiro toma o
mellor da tradición da literatura de detectives e adáptase ao ritmo de publicación diaria que caracteriza o galardón.♦

Anselmo
López Carreira
e o Reino de
Galicia
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E

n Pontevedra chega a hora do Pontejazz. Até o 23 de
xullo actuarán no antigo conservatorio Paco Charlín,
Jonathan Kreisberg, Jaleel Shaw e Jonathan Blake,
dentro do Festival Internacional de jazz da cidade. Xa
se coñecen os finalistas do premio ‘Constantino Bellón’ de
gaita. Vítor Fernández Gabeiras, Xesús Vaamonde, Xavier
Rodríguez Fariñas, Carlos Icaza e Xoán Rodríguez Silvar loitarán polo galardón durante festa do San Ramón, en Ferrol, o

31 de agosto. E outro premio, neste caso o ‘Celanova, Casa dos
Poetas’ para o cantautor Amancio Prada. O xurado salientou
que o berciano era “embaixador da nosa lírica no mundo,
facendo que lle dhegue a todas as clases sociais converténdoa
nun fenómeno de masas”. Da música ás táboas. Galaxia presentou a súa Biblioteca de Teatro, que xa conta con varios breviarios e manuais publicados, co obxectivo de achegar as ártes
escénicas no noso propio idioma os interesados do noso país.♦
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Anselmo López Carreira
‘Necesitouse borrar a existencia do Reino de Galicia
para fundamentar unha España eterna’
XAN CARBALLA
O historiador Anselmo López Carreira (Vigo, 1951) vén de publicar en Edicións A Nosa Terra, a súa obra monumental O reino
medieval de Galicia, un esforzo por poñer no seu sitio a historiografía galega, culminando un traballo de interpretación histórica que ten que combater o enorme peso da visión española “que
necesitou negar a existencia do reino de Galicia para xustificar
unha explicación coerente de España como nación histórica”.
Desde os anos 70 do século
XX a hoxe afirma que o importante para aproximarse á
historia do reino medieval de
Galicia é que as fontes son
máis accesíbeis?
Había un problema de maduración da historiografía galega. A
historia da historia galega correspóndese con outros aspectos da
nosa vida social e podemos comparalo con Cataluña para establecer un contrapunto e entendelo.
Se en Cataluña, así que se comeza o proceso de recuperación nacional, hai un continuo sen marchas atrás que o golpe de Franco
só fai ralentizar porque unha clase potente sempre o soporta, en
Galicia avanzamos até un ponto,
córtase a evolución política. a
cultural e historiográfica que
acompaña, e tempo despois hai
que volver empezar desde cero.
Non hai un traballo acumulativo
suficiente. No século XIX, con
Murguía, Vicetto e López Ferreiro houbo un avance até a normalidade, pero coa crise finisecular
hai un retroceso político e intelectual. Cando a Xeración Nós
retoma o estudo da historia nun
ambiente propicio, case descoñece o que se fixera anteriormente.
Acceder, coñecer e editar as fontes é sempre un proceso difícil
tecnicamente e coa sublevación
de Franco volveuse cortar o fío.
Até a década dos 70/80 non hai
unha auténtica historiografía galega e diso é reflexo a Universidade de Santiago que non ten unha verdadeira Facultade de Historia até moi tarde. As fontes medievais son enormes e non creo
que se ocultasen deliberadamente, pero o acceso, por exemplo,
aos arquivos catedralicios foi difícil, a documentación monástica
acabou moi dispersa coa desamortización e aínda hoxe hai
mosteiros femininos nos que non
se pode entrar.
Na época que consideramos do reino medieval que
importancia teñen as fontes
árabes?
Cando falamos de fontes medievais pensamos nunha gran riqueza, pero o medioevo é unha
convención para designar un periodo de 1000 anos e hai moitas
fontes do XIII, XIV e XV, pero
que pasa desde o ano 700? Temos moitas fontes baixomedievais, pero en todas as partes as altomedievais son pobres, sobretodo desde o século X cara a atrás.
Todo o que se ten elaborado dos
séculos VII, VIII e IX fíxose
prácticamente sen apoio docu-

mental, sobre crónicas realizadas
dous séculos despois dos acontecementos. As fontes árabes tamén son tardías, son refundición
de documentación pero dannos
unha visión alternativa á das fontes latinas. A historia de España
que se estivo elaborando foi en
gran parte ficticia porque parte de
tomar ao pé da letra crónicas cun
claro contido político-ideolóxico
co engadido de adaptalas ás esixencias da historiografía española do XIX. Moitos acontecementos dos que se fala están construídos desde a nada.
Di que hai unha distorsión
de fontes e de términos por
presións ideolóxicas, que se necesita para entrar nesta “época medieval” sen prexuízos?
O primeiro é ter en conta que
a a visión historiográfica dominante é un produto ideolóxico, o
que Camilo Nogueira chamaba a
“ideoloxía historiográfica”. Os
historiadores non perden o seu
prurito de obxectividade, pero
traballan cunha ideoloxía que nace no contexto do XIX, cando se
constrúe o estado nación liberal
contemporáneo que precisa unhas raiceiras historicistas. As preguntas que se fan xa levan unha
resposta implícita: España é unha
nación que debe ter raiceiras profundas e se é preciso afíncase
nunha provincia romana, Hispania, que non existiu nunca ou nos
visigodos. Todo se debe encaixar
nese marco. A historia que se nos
contou non responde ao que sucedeu. Ademais temos que ter
presente que o paso da Galicia
romana á posromana, de haber
ese paso, é apenas perceptíbel,
non hai hecatombe ningunha. Na
Historia de Galicia temos que
pensar que a continuidade prevalece sobre os grandes cortes.
No prólogo fala dun temor
a utilizar o termo Galicia.
Galicia como termo administrativo dise que o inventan os romanos. Os galaicos xa existían
pero non había unha circunscripción específica. Non hai
completo acordo sobre os límites
de onde remataba, especialmente
polo leste, pero non se corresponde coa Galicia actual. Ás veces
chamámoslle a isto Galicia e a
aquilo Gallaecia. A actual é un
dos conventos que tiña a Galicia
romana que se extendía desde o
río Douro até Cantabria. Era un
cadrante na zona noroccidental
que se transforma na época sueva
porque extende o seu dominio
até o río Tejo, que inicialmente
non era Galicia, era Lusitania, e
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iso produce dúbidas en épocas
posteriores. Os termos romanos
van permanecer moito tempo e
non varían durante a Idade Media. Galicia vai ser o reino cristián occidental e esa visión da
Reconquista que se explicou
tantas veces é unha invención
que non existiu: pensar que os
cristiáns estiveron nunha zona
pequena de Asturias e desde alí
foron “reconquistando” non é
verdade. Os límites no século VI,
época sueva, e desde o século
VIII que chegan os mulsulmáns á
península até o século XI son
practicamente idénticos. A primeira extensión que se fai do reino cristián é cando Afonso VI
domina o reino de Toledo. Calquera descrición xeográfica musulmá demostra isto. Non había
reino de León, senón reino de
Galicia con capital en León; como non había reino de Asturias,
senón que os reis vivían en
Uvieu, pero eran reis do territorio
todo el chamado Galicia.
Cando aparecen as denominacións Reino de Asturias
ou León?
Coa historiografía do século XIX. Aínda no XVIII, Flórez falaba do reino dos cristiáns. No XIX dubídase durante un tempo, para finalmente
consolidar unha secuencia Asturias-León-Castela-España,
na que desaparece Galicia e só

aparece como unha excepcionalidade como Don García,
que lles confirmaría a regra de
que nunca houbo un reino de
Galicia porque cando se intentou non foi viábel. Unha Galicia territorialmente extensa,
politicamente protagonista,
distorsiónase o que se quere dicir e polo tanto esquéncese que
haxa reis de Galicia, e fálase de
reis de Asturias, cando só ocasionalmente se atopan referencias a “rei en Asturias” ou “rei
en Uvieu”, ou cando se nomean polo lugar onde residen “rei
en León” invéntase unha denominación de Reino de León.
‘Os suevos formaron en
Galicia o primeiro reino
europeo’
“O reino suevo é o primeiro
reino de Europa”, e a pesar
de case durar 200 anos é
apartado do relato histórico.
A razón hai que buscala, en
parte, na debilidade da nosa historiografía pero tamén nesa visión
de preconcepto. Se a base histórica máis sólida da España contemporánea son os visigodos, considerados idealmente como creadores do territorio español, da
monarquía ou de institucións parlamentarias como os concilios,
admitir que hai durante case 200
anos outro reino nese territorio

pretensamente unificado, fai renxer o edificio oficial. O esquencemento dos suevos non é por falta
de fontes, porque só nos faltan as
do periodo intermedio e coñecemos ben o seu principio e final,
cunha documentación considerada excepcional en Europa, o Parrochialle Suevum. É o reino máis
antigo tamén con concilios que
aconsellan á monarquía. Pero minimízase por todos os camiños,
mesmo por dicir que non tiñan nivel cultural en comparanza cos
visigodos, que eran moi bárbaros... o que é completamente gratuíto. Foi unha visión aceptada en
parte pola historiografía galega
do XIX que tomou ao pé da letra
a crónica de Idacio, esquencendo
que el representaba unha aristocracia galaico-romana que non
aceptaba o reino suevo.
Os suevos que chegan do
outro lado do Rhin ocupan o
mesmo territorio romano da
Gallaecia?
No 410 ocupan a provincia
romana de Gallaecia, nun proceso que non é de gran campaña
militar. Non sabemos cantos chegan pero non debeu haber catástrofes coa súa chegada. Hai que
abandonar a visión invasionista
da historia e pensar nos procesos
políticos. A chegada dos suevos
inscríbese nunha complicada
malla de intereses e loitas nas
provincias do imperio. Non é unha chegada masiva de xente. É
un grupo organizado de famiias,
que por diferentes procesos herda
as funcións públicas correspondentes ao estado romano. De feito os suevos exercen o seu poder
en nome do emperador e hai un
tempo de solapamento entre as
autoridades nomeadas anteriormente polos romanos e os suevos. Prodúcese unha fusión de
galaicos e suevos que xa vemos
completa no século VI.
Que pegada deixa o reino
suevo?
Non hai que buscala no nivel étnico, si no cultural e administrativo que penso que é o
máis importante. A fixación
das dióceses e as parroquias
–entendidas como comarcas–
continúan territoriamente apenas sen cambios a través dos
séculos. Seguramente non foron creacións suevas e viñan xa
da Idade do Ferro, pero eles estabelecéronas con forza e fixárono por escrito. E os vestixios
xermánicos que se atribúen aos
visigodos tamén podemos adxudicalos aos suevos.
Do reino suevo como pasamos á outra fase medieval?
É unha época escura que permite as especulacións ideolóxicas. Cando chegan os musulmáns
e desaparece o reino visigodo temos que pensar que acaban cunha estrutura política pero mantense a organización territorial do
poder. Durante o século VIII hai
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moitos poderes locais, de señores
leigos e eclesiásticos, que coinciden posibelmente coas parroquias. Os musulmáns por razóns
políticas non entran en Galicia.
Eles viñeran á península chamados polos vitiziáns, contrários a
Don Rodrigo. Eu sosteño que non
entraron na Galicia porque era vitiziana, xa que o propio Vitiza,
antes de subir ao trono visigodo
en Toledo, fora Rei de Galicia e
posibelmente mantiña unha rede
de complicidades. Daquela, para
os musulmáns, Galicia era territorio amigo. Os musulmáns ocupan
España tradicional, da que non
formaba parte Galicia. Por tanto
aquí hai un poder señorializado,
cuns territorios que despois dominanarán os diferentes Condes...
Algúns destes señores tentará
emerxer e dominar, e algúns deles
tentará denominarse rei, que é o
caso de Paio (o coñecido Don Pelayo), que era un señor local dos
arredores de Cangas de Onís, ao
que as crónicas de 200 anos despois atribuiranlle carácter de rei,
aínda que non tiña de tal máis ca
o seu veciño.
O final de 1486
Hai unha visión xenealoxista
de todo este periodo?
Invéntanse liñas hereditarias, afincandas nun pasado do
que non hai documentos, para
lexitimar o poder. Esta xenealoxía tivo efectos na historiografía
do XIX pero non no seu momento porque a historia de todos os reis galegos do século IX
e X é dunha debilidade institucional tremenda, sufrindo golpes de estado e violencias de todo tipo e até é difícil estabelecer
cal é a liña real lexítima.
Nese periodo móvense
moito os lindes do territorio
chamado Galicia?
Castela pertence ao reino,
dependente do condado de Le-

ha parte, e coa existencia dun teón, pero a Galicia histórica rerritorio leonés que xa non é galemataba á altura de Sahagún. Pogo. Desde entón o espazo político
lo tanto Castela era politicagalego é practicamente o actual,
mente dependente de Galicia,
incluíndo o Bierzo. Pero até
pero xa non é humanamente
1230, en que nos unimos a CasteGalicia. Polo sur os territorios
la, os reis residen en León e entéentre o Douro e o Tejo tamén
rranse en Galicia.
están baixo mando de condes
A unificación faise en 1230?
mozárabes oriúndos. Como teCon Fernando III o Santo,
mos o esquema da Reconquista,
fillo do rei de Galicia-León,
é sorprendente ver como desde
Afonso VIII e da raíña de Caso século V ao XI o territorio se
tela, Berenguela.
mantén sen apenas variacións.
Cando reContemplamata o reino
do o reino mehistoria de
medieval de Gadieval en conlicia?
xunto como o
Á nobreza traperiodizamos? España que se
O periodo sue- estivo elaborando dicional galega,
que a pesar da
vo é ben claro. No
unificación manséculo VI xa hai foi en gran parte
tivo un espazo de
que deixar unha
poder importante,
idea étnica, se- ficticia porque
afectoulle moito a
guen sendo reis
parte
de
tomar
ao
gran crise eurosuevos pero xa os
pea do século
veciños francos pé da letra
XIV. Especialreferíanse ao reino
galego. Despois crónicas cun claro mente no aspecto
bélico cando se
vén a época visientroniza a dinasgoda na que existe contido político.
tía Trastámara,
reino de Galicia Moitos
que remata cunha
pero pertence á
nobreza condal
monarquía visigo- acontecementos
forte que había en
da, que a pesar diGalicia, pero aúpa
so nos seus docu- dos que se fala
unha nobreza de
mentos e actas de
están
construídos
segundóns galeconcilio distingos, con pouco
guen España de desde a nada”
poder político e
Galicia, aínda que
poder económico.
os reis sexan os
Un ascenso que
mesmos. Unha
se produce en tempos de crise.
terceira etapa sería a dos séculos
Foi un fenómeno normal en toda
VIII e IX no que se está formanEuropa pero que despois recibe
do un poder único a partir doutros
a puntilla, primeiro co movedispersos e desde o século IX e X
mento das Irmandades e máis
hai un reino estabelecido. Podetarde coa imposición do Estado
mos chegar até Afonso VI, no sémoderno polos Reis Católicos
culo XI, en que se denomina Reique non contan con eles. Daqueno de Toledo e hai un cambio porla o límite superior do reino meque o peso político gravita desde
dieval eu póñoo en 1486, cando
Galicia cara á meseta. O reino
a visita dos Reis Católicos desmantense até que no século XII
pois de eliminar as derradeiras
rompe o espazo político galaico,
resistencias nobiliarias.
coa aparición de Portugal por un-

‘A

Que reivindicaban estes
resistentes?
Reivindicaban un poder feudal fronte a un proceso de unificación. Está nacendo o estado
moderno, moi centralizado baixo unha monarquía autoritaria,
que no caso galego é castelá-andaluza. Estes nobres, no deseño
dos Reis Católicos, non pintan
case nada e quen vai levar a parte principal da tarta será a nobreza eclesiástica que estaba enfrentada á civil. O castigo a Pardo de
Cela foi singularmente cruel,
porque noutros casos restabelecíase a amizade. Aquí a divisoria
política era ou Pardo de Cela ou
os bispos e o episcopado foi
quen estableceu o poder. Daquela son eliminados radicalmente
no caso de Pardo de Cela, no de
Álvarez de Soutomaior ou nos
condes de Lemos. Aí desaparece
o reino de Galicia.
Se no proceso sae triunfante a unificación, con máis
ou menos violencia, por que
hai que borrar da historia o
Reino de Galicia?
Porque a concepción do estado liberal español seguiu o modelo francés e non o británico onde
non importa considerar que o Reino Unido é case unha unión voluntaria de nacións, de Inglaterra,
Escocia, Gales ou Irlanda. O modelo español identificaba estado e
nación e esta precisaba xustificacións historicistas. Un produto de
confluencia de nacións e espazos
políticos negaría o estado-nación
España. Esa nación a xeración do
98 decide montala sobre Castela
que non aparece como reino até
mediados do século XII. Como se
busca artificiosamente esa existencia dous séculos antes, choca
coa realidade do reino de Galicia.
Por iso non se acepta que o proceso fose unha confluencia. Outro modelo da historia de España
sería posíbel pero non foi o que se
escolleu.♦

Novas
de onte
PILAR PALLARÉS

E

n xornais atrasados leo sobre África. No do
domingo, 3 de xuño
escriben Jeffrey D. Sachs,
catedrático de Economía e director do Instituto da Terra da Universidade de Columbia e Rafael
Díaz Salazar, profesor de Socioloxía das Desigualdades Internacionais da Complutense. Falan
sobre as posibilidades de acabar
coa pobreza no mundo e, moi en
particular, nese continente. Para
o primeiro, sería precisa, entre
outras cousas, unha axuda aproximada de 50.000 millóns de
dólares anuais de aquí ao 2010,
dos casi corresponderían aos
USA uns 15.000 (ao ano). Concede 3.000 millóns. Este ano dedicará 500.000 millóns de dólares a gastos militares.
Díaz-Salazar fala da necesidade de mudanzas importantes nas regras do comercio internacional: tentar reducir o
impacto das exportacións
agrarias dos países ricos, fixar
impostos xustos ás
transnacionais estabelecidas
nos países subdesenvolvidos,
fixar nestas aranceis proteccionistas… Mais lembra que o
FMI obrigou o goberno de
Ghana a rebaixar os aranceis
aprobados polo parlamento dese país como condición para
recibir novos empréstimos.
De Ghana tamén se fala
noutro xornal do 14 de xullo.
Entre o 3 e o 14, os atentados
de Londres. Todo indica que
se fixeron coincidir co inicio
do cimeiro do G-8, mais cal é
a relación real entre ambos os
acontecimentos? A reunión e
os acordos aos que se chegou
ficaron esvaídos, esquecidos.
Duplicarase a axuda a África,
como propoñía Blair? Supoño
que tería que sabelo, mais debeume pasar desapercibida a
información.
A que ideoloxía pertence o
que leo no xornal do 14? O goberno de Ghana comprometeuse
con España a ratificar un acordo
de inmigración que ha permitir
a repatriación de cidadáns dese
país en situación “irregular” en
España. De Ghana proceden
617 persoas chegadas en
pateras nos últimos 18 meses.
A cambio do convenio de readmisión, España concede 60 millóns de euros, a metade en fondos de axuda ao
desenvolvimento e a outra
metade en créditos.
Nas noites outonizas volverei
tomar o cacao de Ghana que
venden os de Intermón. Seguro
que de alí procede tamén a materia prima do do súper, malvendida a unha multinacional. Como
se resiste en países obrigados a
quase-regalar os seus produtos e
o seu traballo, a competir en empeño inútil coa agricultura e a
gandaría subvencionada dos
mesmos países ricos que os
expolian? Como, a non ser
procurando a fortuna lonxe?
En Níxer miles de persoas
rouban o gran armacenado polas formigas.♦
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Un lobo falador

Libros para ler debaixo do parasol
A seguir ofrecémosche, lector,
unhas cantas suxestións seleccionadas de entre actualidade
literaria galega. Poden se estes
ou poden ser outros, mais non
esquezas os libros na equipaxe
de verán, os libros que leves
acompañarante e dirán de ti,
non os levar tamén.
Idades máis novas
A denominada literatura infantilxuvenil é hoxe un segmento lector que ofrece un amplo abano de
posibilidades de características
ben diferentes, entre esas inclúense as de contar con libros axeitados a rapaces que aínda non saben ler. Non revisten tanta importancia os títulos como o feito de
que os cativos se afagan ao contacto e convivencia cos libros,
con todo poden probar con estes
tres: Quero xogar, de Baía Edicións, Recursos e actividades para ler e escribir, do Colectivo
Bubela, en Sotelo Blanco; ou, os
Monta-contos, de Baía Edicións.
Doutra banda os títulos clásicos
son sempre aposta segura, como a
extensa gama de aventuras de Os
Bolechas, agora tamén con xogos
para aprender a vida. Xa para idades máis avanzadas, proben un
autor de contrastado prestixio, velaí A noite dos animais, de Agustín Fernández Paz, na colección
Árbore, de Galaxia. Arredor dos
doce anos e a partir deles, unha
autora actual, Helena Villar Janeiro con Raúl, na mesma colección
de Galaxia, que tamén a dos Dez
contos de Andersen, ou senón,
outro título clásico, Polos mares
do sur, de Jack London, na colección xuvenil de Sotelo Blanco.
No tramo da adolescencia,
cando máis complicado se fai atinar con títulos que lles interesen,
acudamos outra volta a títulos
clásicos. Xerais, na colección Fóra de Xogo, traduciu dous títulos
moi interesantes, dun autor imprescindíbel na historia da literatura actual norteamericana como
é Ray Bradbury, Farenheit 451 e
as Crónicas marcianas. Se se desexa algo máis realista, onde a
compoñente fantástica sexa moi
importante, acudamos a Pel de
lobo, de Xosé Miranda, e se se
quere aventura na historia, do
mesmo autor e na mesma editorial, atoparemos Morning Star; de
se procurar lectura con preponderancia dos valores humanos, de
Silvestre Gómez Xurxo, tamén
en Xerais, temos Todo vai ir ben.
Narrativa de adultos
Para lectores de longo alento, a
Melodía de días usados (Galaxia)
co que Anxos Sumai retorna á actualidade narrativa, despois da
grata experiencia de Anxos da
garda (A Nosa Terra), título acaído para os que gusten da fórmula
do diario e non queiran un volume
tan groso. Tamén en Galaxia, onde Xavier Alcalá deu á luz o segundo volume da “Evanxélica
memoria”, titulado Nas catacumbas, e Xavier Rodríguez Baixeras
deixa o Diario de comidas, para

O que dá de si
unha landra

Xosé Luís Méndez Ferrín, Anxos Sumai e Xosé Miranda.

aqueles lectores afectos á arte culinaria, que ben poden acompañar/regar con Reserva especial, de
Xosé M. García Trigo. Seguindo
en Galaxia, temos A república dos
soños, a magna obra dunha das
escritoras brasileiras fundamentais, Nélida Piñón, de quen Candeia edita, pola súa parte, Voces do
desterro.
Os que prefiran lecturas
curtas, poden acudir a Marido
e outros contos, de Lidia Jorge,
en Xerais, Coma se non existise, de Slavenka Drakulic, tamén en Xerais.
Para os que Cando
prefiran lectura
con meirande as viravoltas
c o m p o ñ e n t e políticas
evasiva velaí deparan
Sede en Ouren- novidades,
se, de Uxía Ca- adoita
sal; na mesma espertar o
editora están os interese
contos de Ramón
Caride polo ensaio.
que levan por
título Dedre; en
A Nosa Terra temos o relato longo de Miguel Anxo Fernández O
sangue dos cortiña e en Toxosoutos, de David Pérez Iglesias,
Cando veña a noite, unha novela ambientada no XIX moi ben
traballada, de moito interese, que
sorprenderá, como Caixa de
mixtos, a novela de Patricia A.
Janeiro que publica na súa colección para mozos e mozas Sotelo

Blanco, tamén editora de Occidencia (de Xoán C. Rodríguez),
título especialmente indicado para os amantes da brevidade, da
mensaxe curta e lostregueante.
Salvadas as diferenzas entre
lecturas de longo alento e lecturas
lixeiras, o título que non debe faltar é As galeras de Normandía, a
engaiolante prosa de Ramón
Loureiro que editou Xerais. Noutra orde de cousas, que aínda non
se puxera ao día e queira informarse da vida e figura de Lorenzo Varela, que non deixe de ler, de
Antón Lopo e en Galaxia, As tres
mortes de Lorenzo Varela; e en
Toxosoutos poden atoparse dous
títulos Mitos e lendas celtas, de
Eoin Nesson, e Contos e lendas
dos paises celtas, de J. Markale
moi en sintonía co gusto actual
pola mitoloxía e cultura popular.
Ensaio
Cando as viravoltas políticas deparan novidades, adoita espertar
o interese por estudos que informen, que nos poñan ao día no novo contexto, títulos como Outra
idea de España (Xerais) coas reflexións saídas da pluma de Suso
de Toro, crónicas que completan
e amplian as anteriores entregas
de Nunca máis Galiza á intemperie e Españois todos. En Os movementos de resistencia fronte á
globalización capitalista, tamén
en Xerais, Carlos Taibo, ofréce-
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Unha de lobos, de Manuel
Almofrei e Chus Ferrín conta a
historia de Lupus, un lobo ben
prosmeiro, algo lambón e moi
falador
que, de un
día para o
outro, perde
as mañas e
acaba enganado por todos os
animais que
el quere
zamparse. Esfameado e tristeiro,
acode a un home, ao que lle comera algunhas galliñas, para que
o axude. Edita Baía.♦

nos a análise e perspectivas de
futuro dos movementos antiglobalización na autorizada análise
dun dos politólogos máis prestixiosos do Estado, de expresión
clara e concisa, cun apéndice onde ampliar información. Doutra
banda, Vitorino Pérez Prieto, tamén en Xerais, examina alternativas ao pensamento único en
Contra a síndrome N.N.A., e Xavier Vence, en A Nosa Terra, analiza a política neoliberal en O fracaso neoliberal na Galiza. María
do Cebreiro Rábade Villar en As
terceiras mulleres achéganos a
unha maneira nova de entender a
subxectividade feminina e a creación artística e literatura feita
por mulleres.
Poesía imprescindíbel
Poesía inglesa e francesa (vertida ao galego por Plácido Castro,
Lois Tobío, F.M. Gurriarán), en
Galaxia, achéganos poeta e poesía de coñecemento imprescindíbel, como imprescindíbel é tamén o coñecemento que Darío
Xoán Cabana nos ofrece na súa
Antoloxía do doce estilo novo,
que é algo máis que os coñecidos
Dante, Cavalcanti ou Guido
Guinizelli, o iniciador. Mais imprescindibel é tamén a poesía de
Méndez Ferrín, de actualidade
con dous títulos: Era na selva de
ESM, que reúne a súa poesía
perdida ou de difícil acceso e a
preciosa reedición de Con pólvora e magnolias nos libros do
XXV aniversario de Xerais.
Dúas antoloxías imprescindíbeis, unha a que para Sotelo
Blanco fixeron posíbel Basilio
Losada e Xesús González Gómez antologando a poesía aparecida na colección Leliadoura, e
outra, en Espiral Maior, a de Luciano Rodríguez Poetas galegos
do século XX. Finalmente, algúns títulos que nos acheguen á
poesía do momento: de Miguel
Anxo Fernán Vello, Territorio da
desaparición, poesía comprometida, sen concesións, en Dombate, Galaxia. De Olga Novo, A
cousa vermella, poesía fresca,
profunda e contundente, en Espiral Maior. A impactante e sincera
Balada solitaria de Fran Alonso
(Eterogéneas) e, da última promoción de poetas, a sorprendente voz Alicia Fernández Botar o
mar polos ollos, en Tema, e do
non menos sorprendente Brais
González, en edición de autor:
Sangre sobre o silenzo.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Kalandraka publica Xaime e as
landras, de Tim Bowley e Inés
Vilpi. Este libro pensado para
os primeiros
lectores
cóntanos a
historia do
cativo
Xaime, que
devece por
ver unha landra
convertida
nun carballo. O chope parece
doado pero ten que pasar toda
a súa vida para ver o soño
cumprido.♦

Charlie e
o señor Wonka
O pequeno Charlie é un neno
pobre con pouca sorte na vida
até que recibe como premio visitar unha fábrica de chocolate
chea de maxia. Alí coñecerá o dono,
o señor
Wonka, un
tipo
excepcional
co que ha vivir moitas
aventuras.
Xerais
presenta na
súa colección
‘Merlín’
Charlie e a fábrica
de chocolate e
Charlie e o grande ascensor de
cristal, de Roald Dahl, con ilustracións de Quentin Blake.♦

Premio Edebé
Agustín Fernández Paz gañou o
Premio Edebé de literatura
infantil coa novela A escola dos
piratas, de Agustín Fernández
Paz, agora publicado por
Rodeira na
colección
‘Tucán’, para nenos a
partir dos 8
anos. Marta
vive tristeira
nunha escola
un tanto estrita até que
irrompe na
súa vida o capitán Kidd,
trasunto do profesor don
Damián, que os levará a un
mundo de liberdade.♦
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FGPD
Nº 1. Xullo do 2005.
Edita: Federación Galega de Prensa Deportiva.

Nesta primeira edición da revista a Federación Galega de
Prensa Deportiva preséntase
ante os seus afiliados e diante
da sociedade en xeral.
Ademais de comentar os convenios existentes entre a federación de xornalistas e
diversas
iniciativas,
caso de
viaxes,
seguros e
defensa xurídica,
tamén se
ofrece información sobre
os
obxectivos da asociación, os
cargos da súa xunta directiva
e novas iniciativas para profesionalizar a prensa
deportiva.♦

A micro pechado
Nº 63. Xullo do 2005.
Dirixe: Xosé M. Fernández.
Edita: Espazos Radiofónicos Galegos en
Catalunya.

Ademais das noticias breves
sobre a actualidade galega en
Catalunya, este número
inclúe un artigo sobre as tendas-bar da raia escrito por
Paulo Jablonski. Basilio
Losada
lembra, na
súa
sección de
‘Galegos
en Barcelona’, a
Augusto
Casas. Xoán
Carlos Díaz
fai unha defensa de
Pilar Manjón. Helena Domínguez conta os seus encontros
con “pequenas Ghalisias” en
Euskadi, Catalunya, a Arxentina e o Brasil. Ademais,
pódese encontrar unha
axenda de actos musicais en
Galiza e Portugal.♦

Eco
Nº 170. Xullo do 2005. 3,50 euros
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

O vicepresidente segundo da
Xunta en funcións, Xosé Manuel Barreiro; o deputado do
PSOE Xosé Luís Méndez Romeu e o deputado do BNG
Carlos
Aymerich
reflexionan
sobre o resultado
electoral do
19-X. Gonzalo
Vázquez
Pozo
entrevista o
mediador internacional Domingos Bello
Janeiro. Gonzalo Fernández
conversa co director de
Comunicación de GADISA,
Xosé Luís Fernández. Esther
Garrido entrevista o
conselleiro de Eduación en
funcións, Celso Currás.♦

As vantaxes de esquecer
F. Castro asenta o estilo literario nos relatos de Río Leteo
Título: Río Leteo.
Autor: Francisco Castro.
Edita: Espiral Maior.

O narrador Francisco Castro, que
comezaba a súa andaina literaria
coa novela Amor de cinema, en
Edicións do Cumio, cando esta Libro que
editorial aínda
mantiña vivo o pode ser
seu interese pola considerado
literatura, ao ca- como un
rón dunha xera- resumo da
ción de novos traxectoria
escritores polos literaria do
que a editora na escritor e
súa colección de
narrativa daba a onde
súa primeira aniñan as
oportunidade de súas inquever o seu traba- danzas de
llo convertido experimenen libro, debido tación e de
a esta aposta por afondar na
novos narradores tivemos a memoria.
oportunidade e
o pracer de ler a escritores coma
Xurxo Sierra ou como o devandito Francisco Castro.
Francisco Castro é un escritor

Francisco Castro.

versátil. Coa premiada Play back
viviu a súa experiencia literaria
máis dolorosa, foi publicada pero
con dificultades na distribución,
sendo unha novela que é moi difícil de atopar nas librarías. A
consolidación chegou coa novela
Xeración perdida (Galaxia), unha
ollada cara aos anos oitenta na cidade de Vigo, no que hai moito de
autobiográfico e na que unha xeración se sente profundamente
identificada cos cambios ocorri-

PACO VILABARROS

dos nese intre, a todos os niveis,
non só artísticos e culturais tamén
sociais, políticos,… Un bosque
cheo de faias (Everest) é a súa
primeira incursión na novela xuvenil igual que Memorial do infortunio (A Nosa Terra) o é na narrativa histórica, tendo ambas as
dúas novelas en común o ser
obras
comprometidas,
de
conciencia onde o escritor deixa
fuxir intencionadamente o lentor
da súa ideoloxía. Francisco Cas-

tro tamén fixo unha parada no xénero erótico con Xeografías, obra
finalista do premio de erotismo
que convoca a editorial Positivas.
Río Leteo é a súa nova obra,
confirma a versatilidade mencionada; é un libro de relatos que pode ser considerado como un resumo da traxectoria literaria do escritor vigués e onde aniñan as súas inquedanzas literarias de experimentación, de afondar na memoria ou mesmo un relato erótico. O río do esquecemento sérvelle a Francisco Castro para afondar na condición humana como
Andre Malraux. Nos nove relatos
que forman o libro atopamos dende o crítico literario (O lector feliz), até amadores que devoran as
súas amantes (Sabores) ou a memoria (Xeonllos) da que nos falaba Ernesto Vázquez Souza nos
seus ensaios culturais, nese extraordinario libro que é Desta beira
do Leteu (Laiovento) con certa
coincidencia no título co de Francisco Castro mais neste o río serve para esquecer aínda que os
protagonistas non o logren.♦
XOSÉ FREIRE

A obra galega de M. González Garcés
Título: Porta do aire. Escolma poética.
Autor: Miguel González Garcés.
Edita: A Nosa Terra.

Alá polos anos 1969-1970, Miguel
González Garcés publicou en La
Voz de Galicia, nas páxinas de artes e letras, unha serie de artigos
nos que se falaba
dos poetas gale- A poesía
gos do medio ségalega de
culo en diante.
De Iglesia Alva- González
riño –aínda que Garcés
empezase a serie vai dun
con Noriega Va- adelgazarela, en maio do mento
1969, mais o de- inicial, case
dicado ao poeta
telegráfico,
“da montaña”
fora debido a a unha
que ese ano se poesía que
lle dedicara o incorpora as
Día das Letras– convencións
a Méndez Fe- poéticas.
rrín, que daquela
só publicara un
libro de poemas, o xuvenil Voce na
néboa, ben que corrían entre os
lectores interesados pola literatura,
en fotocopias ou mecanografados,
poemas aparecidos en revistas diferentes, poemas que foron recollidos despois na poesía de Heriberto
Bens, edición uruguaia.
Estaban todos cantos poetas
contaban na nómina, exigua, aínda
que semelle o contrario, da poesía
galega das décadas 1950-1970. O
lector, porén, aínda que non fose
informado, notaba que faltaban

Miguel González Garcés.

dous nomes: Xohana Torres e Arcadio López Casanova. Aprimeira
había anos que non publicara un libro, desde o primeirizo Do sulco
(1957). Do segundo, en 1967 aparecera Palabra de honor, que tivera o éxito merecido entre os lectores de poesía galega. O lector, curioso, podería preguntarse o por
que destes esquezos. Ao primeiro,
o de Xohana Torres, non lle atopo
explicación, ao non ser o paso do
tempo: 13 anos sen publicar un libro de poemas non é cousa corrente. Ao segundo, quizais hai unha... un pouco maliciosa.

En 1961, Editorial
Galaxia publicaba o
primeiro libro en galego de Miguel González Garcés, que aos 45
anos de idade se introducía nunha nova
aventura poética, noutra lingua, diferente da
que viran luz os seus
primeiros poemarios:
Bailada dos anxos. No
xornal El Progreso foi
reseñado o devandito
libro. Unha crítica dura, durísima, asinábaa
un xove Arcadio López Casanova, onde
viña dicir que se debería supór que González Garcés estaba de
broma cando escribira
os poemas que compuñan o libro, senón
non se entendía. Claro
que, facendo cábalas, pode que o
que acontecese finalmente, era
que González Garcés non gostaba
da poesía de López Casanova.
Ou, tese en axuda do poeta coruñés, se no controvertido Diccionario da literatura galega (volume dedicado aos autores) coordinado por Dolores Vilavedra traspapelouse o nome de López Casanova, por qué non lle ía acontecer
o mesmo, con máis razón, a González Garcés?
Todo isto sérveme para empezar a falar de Porta do aire. Escolma poética (selección e estudo de

Xulio Valcárcel), de Miguel González Garcés. Unha escolma que
visita todos os libros galegos do
poeta coruñés. Abandonando o
prólogo sabio, amical e emocionado de Xulio Valcárcel, introdúcese
o lector nos primeiros poemas e
cando chega ao final percibe un
“dato” curioso: a poesía galega de
González Garcés vai dun adelgazamento inicial, dunha poesía case
telegráfica (telegráfica porque dá a
impresión de querer facer de cada
verso, ou de cada hemistiquio, un
poema: Vaguidade./ Caladamente. Néboa./ A folla/ é sempre berro
mozo./ Raiola. Nacemento./ Sobre
o brinco da fonte./ Anaco de campía./ O corpo prega./ Un merlo
tras os pinos./ O xeneroso mar e a
súa area./ Ninguén con alma muda cantou salmos), a unha poesía,
senón de amplo respiro, de imaxes
audaces, si a unha poesía que vai
incorporando as convencións poéticas a cada día que pasa: Quente
cinza do soño./ Lene araña de brétema/ tece a tea nos ollos./ Fume,
fume de pranto verde/ na que paxaros voan./ E navega no fondal
do instante/ aquel celme de fresas;
Pos un rumor de luz/ na tenrura
secreta/ que en si teñen as cousas./
E recolles na rede/ de feitos diminutos/ a amante sinfonía de matices finísimos”, etc. Aínda que esas
convencións dan, para nós, o mellor poema da escolma: o que fecha o libro.♦
X.G.G.
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Seguro Azar

Philip Roth,
Nélida Piñón
DAMIÁN VILLALAÍN

A

Tres momentos da obra Emergency, de Alfredo Jaar, 1998.

Furacán MUSAC
Ou a muda de León en epítome de modernidade
Título: Emerxencias.
Lugar: MUSAC, León.
Datas: Até o 21 de agosto.

Nisto da arte, supoño que como
en case todo, todos os medios, todos os púlpitos falan das mesmas
exposicións, dos mesmos artistas,
dos mesmos museos, das mesmas
feiras e feirantes. Realmente deberíamos vocear aquilo do que
menos se fala, aquelo máis agochado polos media, porque decote
aí, no silenciado, está o verdadeiramente importante. Por que xa se
sabe que os altofalantes mediáticos e críticos
obedecen
a O moderno
moitas razóns e e importanentre esas, non
precisamente te museo
priman os fac- leonés
tores intrínsecos xurde
á obra, se non, da man
antes ben, inte- dunha
reses econó- Xunta
micos,
gre- de Castelamiais, de amiguismos, etc. León
Digo todo isto gobernada
primeiro, para polo PP.
entoar un mea
culpa previo
porque ninguén se libra, claro, e,
en segundo lugar, para xustificar o
feito de que tamén aquí falemos
do MUSAC, o novo Museu de
Arte Contemporánea de León, ao
que todos os medios de comunicación e plataformas artísticas teñen dado xa dende antes da súa
inauguración, o 1 de abril deste
ano, unha moi ampla cobertura.
Aínda que, desta volta tal rebumbio semella xustificado. Velaí as
razóns: Xa na edición de ARCO
2004 agasallaran o público visitante cun groso volume titulado
“Files”, un proxecto curatorial feito ex profeso para ser difundido
como catálogo (a súa sede aínda
estaba en obras), do que dei conta
dende estas páxinas. E tamén nese
ano o MUSAC produciu un cd
que acompañaba o disco de Fangoria “Arquitectura efémera”, seis
traballos videográficos doutros
tantos artistas mozos, no que eran
pezas a cabalo entre o vídeoclip e
o videoarte. E se a todo iso unimos as “festas musac” que viñan
celebrándose nas últimas edicións
de ARCO e, sobre todo, o impor-

Vista da fachada principal do MUSAC, de Mansilla y Muñón, 2004.

tantísimo volume de compras que
viña realizando o seu director, Rafael Doctor, nos anos precedentes
(a nota de prensa da inauguración
fala de 900 obras de 153 artistas
de todo o mundo) e a propia envergadura do proxecto arquitectónico posto en pé –un singular edificio en retícula de Mansilla y Tuñón-, pois entenderán de xeito
máis doado por que ninguén escapa ao furacán mediático MUSAC.
O novo centro de arte tamén
exemplifica perfectamente os
paradoxos da xestión política
cultural que produce estranos
compañeiros de cama, pois o
museu leonés, que se nimbou
cos benéficos aires da máis absoluta contemporaneidade (abonda
con observar todas as variábeis
do propio logo do MUSAC en
www.musac.org.es) xurde da
man precisamente dunha Xunta
de Castela-León governada polo
PP (os seus compañeiros de partido no concello de Salamanca
desvalixaron e esnaquizaron o
CASA de Salamanca, mudado
agora en DA2, e non me pregunten qué significa tal algoritmo!) e
mentres, outras comunidades autónomas con consellerías de cultura de “progreso” en mans de
gobernos socialistas esmorecen
na máis absoluta indixencia cara
a arte actual (penso en Castela A
Mancha ou no MEIAC extremeño, agora de aniversario).
O certo é que no novo espazo
leonés, nunha cidade ben raquítica a nivel de produción cultural,
apostouse forte, e aí está o edificio
de Mansilla e Tuñón para acreditalo, arquitectos que xa fixeran o
fermoso e moi fotografado Auditorio de León. No MUSAC xogan
a crear un dameiro de caixóns
quebrados e oblícuos que se continuan e encadean e que ás veces
se baleiran en patios interiores po-

sibilitando a obra exterior (agora
que ninguén fai obra para o exterior). A serialización só se ve quebrada externamente, nun fragmento de fachada, polo tratamento cromático a base de cristais de
cores que semellan píxeles, mentres o resto do edificio cúbrese
dunha epiderme de cristais brancos. Os espazos interiores son diáfanos e xigantescos (as altísimas
paredes das salas son, por certo,
en formigón, fronte ao habitual
pladur branco) e continúanse uns
aos outros entre quebros.
Para a súa inauguración montouse unha exposición con fondos
á que gostan chamar a colección
da arte do século XXI, e que desta
volta agruparon temáticamente
baixo o epígrafe “Emerxencias”:
unha ollada radical e libertaria, unha proclama dende a arte nas urxencias sociais e culturais do mundo. E, alí, efectivamente, hai pezas
que falan con contundencia ao respecto, velaí o chileno Alfredo Jaar
con Emergency, 1998, unha xigantesta maqueta do plano de
África que emerxe e se mergulla
nunha piscina de auga negra ou a
tamén esa peza, infinita en extensión, do suizo Thomas Hirschhorn
que reproduce en United Nations
Miniatures, 2000, o inmenso territorio arrasado e queimado de 11
rexións do mundo en conflito, e
onde os campamentos da ONU e
os cascos azuis atópanse ridículamente impolutos, pretenciosamente eficaces e inermes, mentras están sendo deglutidos polo horror e
a inxustiza dun mar de cinzas.
Penso tamén na eslovena Majetica
Porac que reconstrúe na sala un espazo habitacional precario a xeito
de favela, ou en Joana Vasconcelos que en Burka, 2002, amosa unha especie de guindastre que se
eleva e logo cae estrepitosamente,
un fardo de teas que son un mar de

velos que agochan e berran.
Certamente, estas grandes pezas resultan espectaculares e fascinantes nos grandes espazos do
museu. Mais, o peor desta exposición é o espazo adicado ás mulleres, é decir, á reflexión sobre as
emerxencias de xénero, que fican
constreñidas nun espazo ben escaso e ben alicorto no seu vo reflexivo, por non falar das emerxencias de identidade sexual que
foron completamente esquecidas
no proxecto inaugural (seguramente para non ofender aos probos ollos dos políticos inauguradores, moitos máis cómodos entre as inxustizas territoriais, económicas ou culturais que coas
propias da identidade sexual).
Nese discurso de macro proxecto, de macro edificio e macro
exposición compría un xigantesco
catálogo, concebido como o primerio volume desa colección de
arte do século XXI que está a construir o MUSAC. Un libro, non podía ser doutro xeito, editado nunha
vaga de modernidade (non en ván
foi confiado o seu deseño a Ipsum
Planet, que á postre son os editores
de Neo2, quizais a revista española
de tendencias máis coñecida e difundida) que dá conta dunhas adquisicións e uns fondos que irán
sendo expostos en posteriores colectivas. Nas pezas e artistas que
forman parte da colección, até o de
agora, non é difícil atopar un certa
querencia xeral ao mundo urbán e
cosmopolita, ao mundo da cultura
moza, da moda, da música, dos
clubes, do deseño, da publicidade,
do cinema. Quizais por iso hai unha gran presenza de fondos fotográficos e videográficos e bastante
debuxo e un rexeitamento evidente
da pintura e a escultura como disciplinas canónicas, e como resultado de todo o cal, unha nídia querencia cara aos artistas máis novos
en detrimento dos vellos mestres.
Definitivamente, a vella León
mudada en capital do actual, do novo, do xove, da tendencia, do moderno. Cómpre non subestimar o
efecto MUSAC sobre León e a súa
área, e aos incrédulos lembrareilles
o efecto Guggenheim sobre Bilbao. Xa veremos.♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

topo saldadas varias
das máis célebres novelas de Philip Roth,
escritor xudeu e norteamericano da parte de Newark-Nova
Jersey, terra tamén de galegos,
cuxa lectura é probabelmente
unha das mellores eleccións
que pode facer quen pretenda
iniciarse no entendemento da
América contemporánea. De
certa América, cando menos,
pois non creo que haxa escritor
capaz de dar conta en solitario
da complexidade irresumíbel
dese país á vez admirábel e repulsivo. Entre os libros
saldados non está A mancha
humana. Comprobo aliviado
que esta novela, chea de
coraxe autenticamente liberal,
alzada en rebeldía contra o neopuritanismo que une hoxe a
esquerda e a dereita en similares pulsións represivas, xa
alcanzou na súa tradución castelá a cuarta edición, case un
milagre para un escritor como
Roth, quen a pesar da súa persistente condición de candidato
ao Premio Nobel e dos
esforzos dos seus editores,
segue a ser unha figura case
ignota na nosa cada vez menos
selectiva república das letras.
Encomio a literatura tensa,
valente e fonda de Philip
Roth tan só para engrandecer
aínda máis a importancia do
Premio Príncipe de Asturias
concedido hai unhas semanas
á nosa paisana Nélida Piñón,
filla de Cotobade e grande
emperatriz das letras brasileiras. Roth, xunto con Paul
Auster, era o outro candidato
a facerse co galardón que
finalmente recaeu en Nélida,
a galego-brasileira que, para
estupefacción e rubor de
lusistas, nunca quixo quitar
do apelido o “ñ” delator da
súa xinea pontevedresa. Nélida Piñón é a autora, entre outros moitos libros, de A república dos soños, obra épica e
grandiosa, catedral literaria
construída sobre un Brasil
que vai debuxando a súa pel a
través das contrastadas personalidades de dous emigrantes
galegos que un día parten do
peirao de Vigo na procura de
vida e esperanza. Pódese ler
agora en galego grazas á
magnífica tradución que
Dolores e Carmen Torres París fixeron para Galaxia.
Nélida Piñón nunca deixa
de lembrar as súas orixes
galegas e, sempre que pode,
déixase caer por aquí, polo seu
admirado Santiago e pola súa
querida aldea da nenez, patria
nunca esquecida da súa imaxinación. Estivemos con ela hai
un ano en Mariñán e quédanos
a todos aínda hoxe a lembranza da súa palabra hipnótica, da
súa sofisticada naturalidade,
da súa intelixencia solar.
É a primeira e a penúltima
vez que me alegro de que Philip Roth non gañe un premio
literario. A última será cando
lle dean o Premio Nobel a Nélida Piñón.♦
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Memorias

A necesaria tinta vermella
Mercedes Núñez reivindica a memoria dos presos republicanos
Título: Cárcere de Ventas.
Autora: Mercedes Núñez.
Edita: A Nosa Terra.

Por favor lean este libro. Coa
súa lectura contribuirán a poñerlle un remate máis feliz á súa
historia e a engadir un elo máis
na cadea da dignidade humana.
É sobre a dignidade, sobre a integridade persoal, que non se
perde nos peores momentos da
supervivencia, do que trata este
libro Cárcere de ventas, de Mercedes Núñez, última entrega,
número 6, á colección ‘Mulleres’ (A Nosa Terra). O relato en
primeria persoa, a memoria que
recolle o vivido no cárcere de
mulleres de Ventas, nos seus
dous anos de estancia de Mercedes Núñez Parga únese nesta colección aos Diarios, de Syra
Alonso que ve como a felicidade dos seus días na casa co pintor Francisco de Miguel, se van
converter nun exilio onde será
imposíbel esquecer o terror;
únense á biografía que Mariví
Villaverde desexa trasmitir en
Tres tempos e a esperanza na
que a infancia feliz na Vilagarcía
da Arousa republicana fica como imaxe daquel tempo de entusiasmo e futuro. Relatos desde
as mulleres e coa historia das
mulleres de fondo, como os da
pintora Maruxa Mallo ou da actriz María Casares ou dos triunfos de Carolina Otero que agochan á nena violada de Valga.
Colección que abre baixo das
súas sempre capas fermosas unha loita dificil de comprender ás

veces. Traxectorias, fuxidas,
múltiplos exilios e ter que salvar
moitas veces a vida, facer que o
corpo aguante é o común nestes
seis volumes que combaten contra o silencio.
Carcere de Ventas foi publicado no exilio da súa autora e
protagonista en París en 1967, e
recupérase agora desde o galego, tentando quizais devolverlle
un significado a aquela terra de
Bergondo que Mercedes Núñez
levou con ela a París e que rematou en homenaxe
na Cárcere
tumba dun camarada morto de Ventas
en estancias de condúcenos
exilio compar- polas celas
tidas. O 21 de e travesías
xaneiro
de acougadas
1942 unha ma- de mulleres
dre superiora con
asina a orde de
liberdade de cadansúa
Mercedes Nú- historia.
ñez que “sae de
Ventas coa idea
fixa de que non
volverá pisar un cárcere franquista”. A mesma cantiga de Lope de Vega, “Desde que tu te
fuiste” primeira homenaxe en pé
á compañeira socialista Matilde
Revaque, despide a Mercedes e
unha voz pídelle: “Explica todo
o que viches aquí”, outra engade
“que os da rúa o saiban”. Unha
promesa responde: “Hancho saber”. Outra voz: “Non nos esquezas” e outra promesa: “Nunca”. E así foi. Pasaron 20 anos e
Mercedes Núñez convértese en

Mercedes Núñez nun mitin.

escritora para contar unha historia, a súa historia e a dese coro
de mulleres que a acompañou
durante dous anos. Cárcere de
ventas, disposto en cadros pequeneiros, ábrese coas intencións da súa autora que artella
este relato “forzosamente incompleto”, para conducirnos
polas celas e travesías acougadas de mulleres con cadansúa
historia, polos pasos das horas
de noites de tanta espera sen que
as ratas logren roer o que naceu
condenado, de fusilamentos sentidos no cemiterio do Leste, das
quendas da auga, dos caldeiros
compartidos entre tres. Días nos
que vida foxe para as avoas,

que están alí por teren un fillo
no exercito republicano, para as
nais que nin teñen xabróns para
laveran os seus fillos, semente
de “roxos”. Vida na que nace
unha nova estrutura familiar,
tecida con solidaridade e coa
forza de que a loita tamén continúa na prisión onde se deben
gañar pequenas batallas, por iso
a escola onde aprender a ler e
escribir é importante. Cadros
tecedeiros de vidas con nome
como Clara, Marianín, Dona
Pepita, que contrastan co covarde sen nome ou coa Serafines ou o home de Juan March,
axentes do puro terror. Verdades que Mercedes recolle dese
coro que non esquece como a
das “Trece Rosas”.
Máis o libro leva un prólogo:
“A tinta vermella de Mercedes
Núñez” da autoría de Carme Vidal, que engrandece a historia de
Mercedes e se converte no elo
entre ela e nós, lectores, e consegue que o obxectivo de Mercedes e a súa loita sexa transmitida.
Vidal pescuda e reconstrúe toda
a vida de Mercedes: aquela rapariga católica da boa burguesía
catalá que desexaba ser independente e vai caer no Cárcere de
Ventas, para continuar a loita na
resistencia francesa onde é Paquita Colomer e, descuberta, rematará gañando algunha batalla
ao desorganizarlles a industria
de guerra aos nazis desde o campo de concentración de Ravensbrück, onde é prisioneira o do
que vai escribir en El carretó
dels gossos (1980) do que é xa

A Toupeira

obrigada unha edición galega.
Vidal tamén nos fornece datos de
todas esas biografías que compartiron a vida eses dous anos
con Mercedes, froito da súa investigación e das lecturas doutras memorias e traballos. Máis o
que sobrancea é ler unha Carme
Vidal que cun grande dominio
das técnicas narrativas nos achega unha narradora testemuñal ao
trasladar ao relato á viaxe que a
leva desde Compostela a Madrid, noite na que le máis dunha
vez Cárcere de ventas, para poñerlle un ramo feliz a esta historia cando logra coñecer á Peque,
aquela moza que vendía Mundo
Obrero e que tampouco quixo
esquecer nin o combate nin a súa
compañeira do cárcere de Ventas. Coñecemos outros textos de
Vidal a súa biografía Maruxa
Mallo, ou o seu prólogo aos Diarios de Syra Alonso nesta mesma colección, mais esta vez Carme Vidal consegue engadir outro
emocionante relato onde a urdime entre investigación e a mellor
creación litararia van xuntas da
man. Por iso o encontro entre Vidal e a Peque, Brígida, non é un
epílogo, é un ramo fermoso na
historia entre a Peque e Mercedes, un inicio gozoso que agardamos en máis textos de Carme
Vidal e na desexada publicación
de El carretó dels gossos. Por favor, lean este libro e contribúan a
poñerlle esa outra final que tanto
desexaba Mercedes Núñez, que
a historia se coñeza.♦
MARGA ROMERO
COMBA CAMPOY

Televisión local na Europa do Leste
Son momentos de “euroescepticismo”, seica. Polo menos en Europa; nós abondo temos con loitar
contra o autoescepticismo que padecemos como país. Coa vitoria
do non en Francia e en Holanda
fresca, dous galegos co sangue
fervendo pola furia electoral collen o avión para Kosice, na nova
periferia da Unión Europea. Na
segunda cidade de Eslovaquia,
onde aparentemente só se concibe o euroentusiasmo, tivo lugar,
entre os días 8 e 11 de xuño, o 11º
Festival Internacional de Televisións Locais. Alí nos presentamos
con Cabodomundo, serie feita
coa participación dun grupo de
persoas de Chantada e de Televinte, a cadea de televisión local.
Ao seu lado, máis de cen programas a concurso, a maioría deles
provenientes de Serbia, Gran
Bretaña e Eslovaquia. Só algúns
son seleccionados, seguindo criterios de suposto “interese universal”. A nosa achega desde Galiza
fica fóra. Os seleccionados,
maiormente reportaxes bastante

convencionais na forma, coinciden en abordar a temática da posguerra nos Balcáns, ou traxedias
humanas centradas en protagonistas maltratados pola vida. É
evidente que estamos diante de
argumentos de interese universal,
que poderían ter sido abordados
por canles de televisión de ámbito estatal. Pregúntome onde está o
componente local destes programas. Na maior parte dos casos limítase ao escenario da historia
narrada. Á parte disto, as historias
son contadas polos xornalistas,
probabelmente locais, que escollen as palabras dos protagonistas,
locais, para reconstruír os relatos
das súas realidades. Como en calquera proceso de comunicación
xornalística, temos unha selección, un filtro. O protagonista non
é dono da súa mensaxe. Algunhas
excepcións entre os programas a
concurso que pasaron a preselección: unha desde Francia e a outra
británica. No caso francés, o programa foi presentado por Téléplaisance, unha televisión parisi-

na que constrúe a súa programación exclusivamente cos vídeos
que envían os propios telespectadores. Exemplo de televisión activista, coherente coa súa crítica
ao sistema de comunicación francés, onde os grandes grupos mediáticos controlan non só a prensa
e as canles xeralistas privadas, senón desde hai poucos meses tamén as canles de televisión dixital
terrestre. O programa británico,
ben distinto, está feito por adolescentes da cidade de Sheffield no
marco dun curso de alfabetización audiovisual para sectores sociais desfavorecidos. Os rapaces
interpretan e realizan unha curta
de dez minutos onde tratan desde
a ficción o problema das drogas.
O ton, bastante paternalista, fai
sospeitar que o guión non foi totalmente escrito polos rapaces. En
calquera caso, este programa non
está pensado para ser emitido por
ningunha televisión, co cal o proceso comunicativo iniciado fica
incompleto. En xeral, o visionado
de todos os programas seleccio-

nados, de innegábel calidade técnica e interese informativo, lévame a dubidar do futuro da televisión local en Europa.
Témome que as tendencias
que temos criticado na televisión
local do Estado Español estanse a
reproducir en toda Europa. Falamos da concentración do sector
tras a entrada dos grandes grupos
de comunicación, que buscan facerse cos mercados publicitarios
locais, entrada que leva consigo a
imitación dos estilos e os formatos
das televisións comerciais nas
programacións das emisoras locais, pechándolles ás comunidades a posibilidade de acceso, e reducindo o componente local e
identitario (empezando pola lingua das emisións) do contido dos
programas. Como ocorre na Galiza, a lexislación que regula as
concesións das novas canles de televisión dixital terrestre a nivel local (herdanza do goberno saínte),
pouco fai para impedir esta tendencia. Por toda Europa, como se
viu no caso francés, o proceso se-

gue un rumbo semellante. Na Europa do Leste existe o agravante
do imperialismo cultural. Desde
hai unha década, esta zona estabeleceu relacións comerciais cos Estados Unidos que derivaron nunha
forte influencia da cultura norteamericana nas súas sociedades. Tal
situación vén sendo reforzada polo apoio económico dos Estados
Unidos a distintos medios de comunicación, nomeadamente os
das minorías serbias en Bosnia e
Kósovo. Unha evidente estratexia
para gañar o favor da sociedade
serbia, gran derrotada nas guerras
do final do pasado século. É un
concepto de televisión ao servizo
do poder económico. A televisión
local como ferramenta de democratización da comunicación periga. A nosa visita á periferia da
“nova Europa” reforzounos nesta
idea. Se cadra un pouco de euroescepticismo non nos veña mal
para recobrar un concepto máis
social da Europa e, de paso, da televisión local.♦
atoupeira@yahoo.com

Milladoiro 25
GEMMA MALVIDO OTERO

O grupo Milladoiro vén de editar o disco 25 co gallo de celebrar
as súas vodas de prata no mundo da música

Di o dicionario que un milladoiro é un monte de pedras pequenas amoreadas aos poucos polos
peregrinos que se dirixen a un
lugar de culto relixioso. Pero no
mundo da música Milladoiro é
algo máis ca unha definición de
dicionario, Milladoiro é unha
historia que se escribe en pentagramas, para facer de Galiza un
lugar seguro onde nada se perde.
Milladoiro xéstase no ano
1978. Galiza vivía un proceso de
transición política, pero tamén social e musical. O compostelán
Emilio Cao comezaba a abrir a
música galega ao mundo, “Fuxan
os Ventos seguía o seu labor de
reivindicador social e até aquí
chegaban os novos ritmos de The
Chieftains e de Gwendal. Daba os
seus primeiros pasos o Festival
do Mundo Celta de Ortigueira, no
que Milladoiro actuou infinidade
de veces, a maioría, sen cobrar”,
afirma Anxo Pintos, músico de
Berrogüetto, reivindicando a parte máis altruísta de Milladoiro.
Coa súa formación inicial, a
que xurdiu da unión de Faíscas
do Xiabre (Xosé V. Ferreirós,
Nando Casal e Moncho García)
con Rodrigo Romaní e Antón
Seoane, “quen xa daquela se interesaban pola música antiga,
pola busca e pola recuperación
de instrumentos”, Milladoiro
deu o seu primeiro concerto un
día de maio de 1979, no Auditorio dos Salesianos da Coruña.
Co paso dos anos sabemos
que ese concerto non foi máis que
a primeira semente dunha plantación que non tardaría moito en
florecer e en dar o seu froito. Despois dese concerto de presentación viñeron Laura Quintillán, a
violinista retornada da emigración, Michel Canada, Harry C.,
Roi Casal e Manú Conde, Olga
Cerpa, as colaboracións internacionais, as voces, as influenzas
alleas... E viñeron tamén os gran-

des escenarios, as ovacións que
non deixan continuar os concertos, viñeron as xiras, os grandes
proxectos, as bandas sonoras, as
viaxes polos cinco continentes e
os públicos que, sen ter mi certo
onde se atopa Galiza, son quen de
mover os pés a ritmo de muiñeira.
Di Xurxo Souto, antigo diplomático de Montealto e actual acordeón dos Tres Trebóns, “eu buscaba algo máis sobre a música galega e atopeinos a eles, unha fervenza de música e de sentimentos”.
Dende os seus inicios, a banda racha coas liñas establecidas,
innova a partir da tradición e
crea “un son de personalidade
tan marcada, que se converte
nunha agrupación illada tanto na
música galega coma na música
folk europea. Concitando as melodías máis enxebres dos gaiteiros de Soutelo coas raíces medievais creáronse a eles mesmos”, describe Anxo Pintos.
Os primeiros discos de Milladoiro, a Galicia de Maeloc e O
berro Seco, puxéronlle música a
toda unha xeración, aquela que
descubriu que se podía sentir orgullosa de pertencer a unha terra
na que se facía unha música diferente a toda a que se tiña oído até
o momento, e que, sobre todo, e
como indica Xurxo Souto, “coa
súa calidade axudaba a dignificar,
a música tradicional, e o país no
seu conxunto. Por vez primeira,
quitáronsenos os complexos de
non sermos un país divertido nin
creativo. Milladoiro deunos a

oportunidade de demostralo,
abríndonos as portas do mundo”.
Milladoiro ten un sinónimo:
referente. Co seu xeito de entender a música déronlle a volta á
tradición do “petit comité”, dos
seráns de aldea, para subir aos
escenarios de todo o mundo a
música de raíz que non todo o
mundo coñecía, e que a ninguén
deixaba indiferente, e isto converteunos nun modelo a seguir
polas xeracións vindeiras.
“Milladoiro é a fonte da que
beberon, e seguen a beber, todos
os grupos de música tradicional
da actualidade” afirma Emilio Españadero, director do programa
Lume na Palleira da Radio Galega. Anxo Pintos recorda como
“daquela, todos os gaiteiros que
empezabamos, esperabamos impacientes os discos de Milladoiro
para fusilarlle as melodías”.
Xosé Manuel Budiño aínda
lembra o seu primeiro concerto
de Milladoiro, “foi en Pontevedra, era moi pequeno e quedei alí,
en primeira fila, quieto, pasmado,
sen saber que facer nin que dicir,
pero sabía que aquilo me gustaba.
Débolle moito a este grupo”.
Porque Milladoiro, “quizais
sen sabelo”, como pensa Susana
Seivane, ou “coa seguridade de
que o que estaban a facer supoñía unha vía alternativa ao que
xa existía no panorama musical
do país” como opina Óscar Losada, crítico musical, “creou o
folk e obrigounos a dar un paso
adiante, obrigounos a formar

parte dun proxecto de país”.
Os seguintes discos, Milladoiro 3 e Solfafría supoñen a confirmación do son do folk galego, comezan as colaboracións internacionais con Paddy Moloney, as
gravacións en Irlanda. En Galiza
comeza a xermolar a semente da
banda, comézase a crer nun país
diferente. Lembran Xurxo Souto
e Anxo Pintos, “Daquela sentíaste orgulloso escoitando a música
de Milladoiro, estabas orgulloso
de saber que existían”.
No ano 1986 naceu Galicia
no País das Maravillas, quinto
disco da banda, no que se introducía, por vez primeira no folk
galego, a voz das pandereteiras
que lle poñían letra aos ritmos de
Milladoiro, dun xeito moi natural, coma se fose o folk quen pedise ser cantado. A revolución foi
instantánea. Guadi Galego, membro de Berrogüetto, ten moi presente ese feito, “a música cantada
sempre chega máis ao público, á
xente gústalle poder cantar cos
seus grupos, máis que asubiar unha melodía. Milladoiro decatouse
diso e abriu outro novo camiño
para os que viñamos detrás”.
Despois viñeron Divinas Palabras, a colaboración con Ana
Belén, os traballos por encarga,
os premios, outros escenarios e
unha nova viraxe no rumbo do
grupo, esta vez cara á experimentación con ritmos doutras épocas.
Gravaron con orquestra o Iacobus Magnus e con coros de canto
gregoriano o Gallaecia Fulget.
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Porque, como apunta Óscar Losada, “para un grupo tan consagrado como Milladoiro, o reto está en non repetirse, en seguir
mantendo a coherencia do proxecto inicial e en non esquecer,
en ningún momento, o que os levou até alí, a capacidade de emocionar a todos os públicos, en
calquera lugar do mundo”.
No ano 1995 nacen As Fadas
do Estraño Nome. Son tempos
nos que a segunda xeración, definida por Emilio Españadero e por
Óscar Losada como “todos aqueles que se miraron no espello de
Milladoiro, para crear a súa propia
maneira de interpretar a música”,
herdeira dos ritmos dos precursores, comezaba a despuntar e a
facerse un lugar no mercado do
folk. Os festivais internacionais
contan coa música galega para pechar os seus carteis, Lorient, Canadá, Escocia, Irlanda... Galiza
convértese nunha reserva da música folk e, co tempo, acada o cualificativo de referencia mundial.
Baixo o título 25 esta lendaria banda recolle os seus temas
máis míticos e volve ás colaboracións en prol da boa música e
das lembranzas reinventadas.
Fanse, deste xeito, varios soños
realidade. O de Anxo Pintos,
quen aprendeu a tocar a zanfona
practicando a peza que agora interpreta no disco, A Bruxa, de
Antón Seoane. Faise realidade
tamén o soño da pequena Seivane, quen lembra, “nas viaxes que
me levaban do inverno en Barcelona ao verán en Ribeira de Piquín, sempre escoitaba no coche
a música de Milladoiro”. É así
como cada unha das colaboracións acada un sentido especial.
Milladoiro volve, unha vez
máis, a sorprender cos seus ritmos,
cos seus directos e cos seus experimentos, pero segue recordándonos
que a súa música estará, como titulaba Castelao, sempre en Galiza.♦
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ENRIQUE MASSÓ
Á esquerda, algunhas das aras expostas no Museo Quiñones de León.
Arriba, aras preparadas para o seu traslado ao citado museo de Vigo, en decembro de 1962.
PACO VILABARROS

Berobreo
M.B.
Descoñecidos para moitos, os
altares do santuario galaico romano do Facho de Donón
(Cangas do Morrazo), atópanse dende os sesenta no Museo
Municipal de Vigo Quiñones de
León. Agora a exposición Para
o deus Berobreo ofrece unha visión inédita destes elementos.
Baixo o título Para o deus Berobreo o Museo Municipal de Vigo
Quiñones de León acolle até o
mes de outubro unha nova visión
das aras achadas nas escavacións
arqueolóxicas do Monte Facho,
en Cangas do Morrazo. Un percorrido que se inicia cos primeiros traballos de investigación,

contempla o seu traslado ao museo de Castrelos e os últimos labores de restauración, tendo como punto central a exhibición
dunha boa mostra dos restos arqueolóxicos.
Estes pequenos altares dedicados ao deus Berobreo constitúen a primeira proba da existencia
en Donón durante a época romana dun importante santuario con
características únicas na Hispania romana, tanto polo número
de pedras atopadas como pola
súa ubicación.
Material gráfico, documental
e arqueolóxico dan conta da descuberta e da viaxe até o concello
vigués das aras, un labor no que
tamén participaron os veciños,

así como da súa doazón ao museo na década dos sesenta, coa
mediación de Enrique Massó Bolibar, quen se encargou de entregar en persoa dous dos tres depósitos realizados a esta institución.
Estruturada en catro bloques,
a mostra ofrece unha visión inédita das aras restauradas, como
era o santuario e as ofrendas que
se lle entregaban ao deus Berobreo, permitindo ademais coñecer a transcendencia que estes
achados tiveron tanto para a comunidade científica como para a
sociedade en xeral.
Con esta mostra, patrocinada
pola Fundación Caixa Galicia e a
Concellería de Cultura de Vigo e
que contou ademais coa colabo-

ración do concello de Cangas, o
Museo Quiñones de León pretende revalorizar e documentar a
colección de aras que alberga
dende os anos 60, descoñecida,
en gran medida, polo público.
Para contextualizar a exposición incluíuse un apartado no
que se tenta amosar os xeitos de
vida das xentes que viviron durante o período activo do santuario. Co epígrafe Quen facía as
ofrendas? preséntase toda unha
serie de obxectos procedentes de
xacementos arqueolóxicos dos
concellos próximos, entre eles,
vasillas, anacos de cristal, contas, pratos e moedas.
A mostra complétase con varios audiovisuais, un de produción

E nxeños e criaturas
Sobre
Aquilino
Ribeiro
Aquilino Ribeiro, un dos autores cume da
narrativa portuguesa do século XX, naceu
en Sernancelhe, Carregal de Tabosa, nas Terras do Demo, na Beira Alta, en 1885 e morreu en Lisboa en 1963. Foi novelista (Andan faunos polos bosques, A batalla sen fin,
A casa grande de Romarigães, O home que
matou o Demo, Cando os lobos ouvean, Terras do Demo, Fillas de Babilonia, Aventura marabillosa, Mónica, O arcanxo negro,
Lápidas partidas, Cinco reis de xente, A vía
sinuosa, etc), contista (Camiños errados,
Estrada de Santiago, Xardín das tormentas,
Cando lle cae a pluma ao Gabián, O Malladiñas, etc), autor teatral (Caída no Inferno, O manto da Nosa Señora), ensaísta sobre literatura e arte, autor de libros de viaxes
e impresións, pintor dos costumes populares
(Aldea -Terra, xente e bichos-, O home da
nave), historiador (Príncipes de Portugal,

propia, no que se recollen os testemuños dos protagonistas dos
momentos máis importantes da
investigación do santuario, e outro
artellado cos reportaxes emitidos
pola TVE sobre os recentes traballos realizados no xacemento.
Visitas ao xacemento
Parellamente á exposición, o
museo organiza visitas guiadas
ao xacemento do Facho de Donón durante o período que dura a
exposición. Precísase inscrición
previa que se pode realizar a través da páxina web do museo
www.museodevigo.org. Os grupos serán de vinte persoas máximo e o prezo tres euros.♦

Xosé Miranda
Portugueses das sete partidas, Constantino
de Braganza), crítico literario, biógrafo, etnógrafo, polemista, traductor ao portugués
de Cervantes e de Xenofonte, historiador
dos costumes relixiosos (O libro do menino
Deus) e autor de libros para nenos (Romance da Raposa e Arca de Noé, IIIª clase). Escribiu máis de 60 libros.
O seu primeiro libro, O Xardín das tormentas, 1913, saíu cando tiña 28 anos e foi
unha revelación. Aquilino fixo visible un
mundo rural de gran forza dramática. Moitos dos seus libros xiran en torno a ese
mundo, que moito debeu de amar. Foi un
rexionalista literario e un esquerdista político. Por ser demócrata e de esquerdas, por
defender o seu pobo e buscar a xustiza, foi
perseguido no seu país e tivo que exiliarse
a Francia en varias ocasións. Estudou en
Lamego e na universidade de Viseu, Filosofía e Teoloxía, foi cristián e revolucionario. En 1907, aos 22 anos, era conspirador
en Lisboa. Estoupoulle no cuarto que ocupaba a dinamita que tiña gardada para o
Comité Revolucionario, e metérono preso.
Fuxiu, foi a Francia. Escribiu en París o
seu primeiro libro. En 1914 volveu a Portugal, foi profesor no Liceu Camões e conservador da Biblioteca Nacional. En 1917,
ano da revolución rusa, tiña 32 anos. En

1927 volveu a París, co movemento revolucionario de febreiro. Regresou a Portugal en 1928, foi detido e volveu fugarse.
Loitou sempre contra as longas ditaduras
(Salazar, sobre todo) que aferrollaron o
seu país neste século.
Foi un escritor de vangarda e ó mesmo
tempo recuperou para a lingua literaria
multitude de arcaísmos e ruralismos. É
por eso máis difícil a súa versión a outros
idiomas. Pero tamén é máis auténtica a
súa obra e está máis perto do pobo que lle
deu o ser. A crítica sinala que na súa literatura aparece a máis rica experiencia
artística do noso tempo en Portugal. Sitúano á altura de Camilo Castelo-Branco e
de Eça de Queiroz. Óscar Lopes afirma
que o máis abondoso e ricaz portugués literario desde Camilo é o de Aquilino.
Ribeiro é un depurado estilista. A ciencia do seu estilo tíraa das vellas crónicas,
fai incursións na lingua rústica e na fala
suburbial e coloquial das cidades, nas xergas locais. Ten unha notabilísima erudición, disimulada cun ton familiar, ás veces
sarcástico ou violento, ás veces amable. A
súa preocupación formal non diminúe, senón que se acentúa nos relatos para nenos.
Vemos no Romance da Raposa que rico e
divertido é o idioma no que escribía.

Son tres os principais trazos que se sinalan na súa obra: A revelación da forza
profunda e bárbara do mundo rústico, unha mística pagá e materialista, unha confusión de homes, animais e terra; a atracción
da urbe e unha visión cosmopolita, non
contraditoria coa anterior; e un escepticismo sorridente ó estilo de Anatole France,
de quen foi admirador confeso. Xunto a isto podemos engadir o uso de motivos bíblicos nas súas alegorías, unha visión
comprometida, pero non panfletaria, e o
realismo vivo e pintoresco, nada plano nin
simple, afastado do costumismo. As Terras
do Demo, onde naceu, son pobres terras de
toxeiras, xestas, codesos, que talvez marcaban o límite sur da Gallaecia xa anterior
a Roma. Por iso as súas tradicións, a súa
cultura material e espiritual son galegas.
Case toda a obra de Aquilino conta esa vida como era nos séculos XIX e principios
do XX. Por iso, como dixo Xosé Luís
Méndez Ferrín, contén unha substancia secreta que lles fai confidencias cómplices
aos galegos de hoxe. Aquilino logrou cristalizar a topografía real e máxica do seu
país. Con el empeza unha xinea de escritores de grande altura na frase, no léxico e
no estilo. Desa caste son Miguel Torga e
Bento da Cruz.♦
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Manuel Rey
‘Foi o público
quen nos escolleu
en Ortigueira’
M. B.
Con Xochilmica veñen de
ser seleccionados como o
mellor grupo do escenario
Runas do Festival de Ortigueira o que os converte na
formación que abrirá a cita folki do 2006. Que significa estar no escenario
principal de Ortigueira?
O escenario grande é o
soño para calquera grupo,
máis se se trata do de Ortiguera, referencia dentro da
música folk. Para nós supón
dar un salto importante, co
engadido de que foi o propio
público o que nos votou e o
que valorou o noso traballo.
Con nervios?
Un pouco, pero moi animados. Estamos traballando
moito, xa non só no disco,
senón no directo, para que a
xente se divirta e o pase ben.
E o de Xochilmica, de
onde vén?
Cando comezamos buscamos un nome e inventamos este, que ten similitudes
cunha tribo mexicana de
agricultores.
Acaban de publicar o
seu primeiro disco 5 elementos. Con que se vai topar o público?
Cunha música feita con
instrumentos galegos, todos os
membros de Xochilmica procedemos do ámbito tradicional, pero coa particularidade
de que é unha música composta por nós, pegadiza, bailábel,
festeira. Non soa a nada coñecido pero faite saltar. No 2004
gañamos o V Certame de Música Folk de Radio Obradoiro
e o premio foi precisamente a
edición deste disco.
Nel contades coa colaboración de Edelmiro Fernández e Óscar Fernández, de Os Cempés.
A dous días do certame,
por motivos persoais, quedamos sen gaiteiro, puxémonos
en contacto con Edelmiro e
tocou con nós. A colaboración
era algo que lle debíamos. A
participación de Óscar tivo
outra orixe. Queriamos incluír
zanfona nun par de temas e
pensamos nel e verdade é que
quedaron moi ben.
Ademais de Ortigueira
este ano ides estar en Lorient.
Fomos seleccionados polo
delegado galego. Tamén participarán Pepe Vaamonde Grupo, agrupacións folclóricas e
outros artistas como Carlos
Núñez e Susana Seivane.
Onde actúan en Galiza?
En Muxía o 29 de xullo,
o 30 en Bueu e o 9 de setembro en Vilalba.♦

VOLVE FALCON CREST,
PARA CANDO O COCHE FANTÁSTICO?
RUBÉN VALVERDE

En pleno auxe do home metrosexual, con peito depilado e coidados estéticos femininos, volve un macho dos de antes a lembrarnos que durante unha
década foi o modelo masculino por excelencia: Lorenzo Lamas. A TVG
mercou os dereitos de Falcon Crest. Volverá o rei das camas a causar furor?
Están de moda as reposicións. Semella que os creativos non atopan
fórmulas innovadoras para manter
diante da pantalla os espectadores
e que as televisións non están dispostas a facer grandes investimentos cando poden tirar do caixón.
Falcon Crest únese así a series como Bonanza ou o Virxiniano dentro da grella da TVG. A serie que
narra as vivencias da familia
Channing tivo gran éxito nos anos
oitenta. O argumento xira en torno
a unha familia poderosa e con cartos e ten como gancho un guión
áxil, con sorpresas argumentais e
uns personaxes atractivos. A produción resultou moi custosa, sobre todo tendo en conta outras series que se facían nesa época.
Foi producida pola cadea norteamericana CBS en 1981 e baseouse en parte nalgúns argumentos
da exitosa serie Dallas (tamén
emitida pola TVG nos seus comezos) que ten 1978 como ano de estreo. Ambas series narran a vida
de familias adiñeiradas cuxas protagonistas principais tiñan problemas co alcohol. Aínda segue na
mente de todas aquela famosa frase que lle dicía “iota erre” á súa
muller: “vas bébeda Sue Ellen?”.
Santa Bárbara e Dinastía completan unha saga de teleseries con enredos de familia e amorosos que
estiveron en auxe durante os oitenta exaltando a grandeza de
grandes clans que son debedores
do gran soño americano.
Nos anos noventa esta fórmula
desapareceu dando paso a outro tipo de formatos nos que o sexo se
converteu no argumento central,
como é o caso dos Vixiantes da
Praia, que agora volve a reemitirse
na TVE. Falcon Crest está bastante ben dobrada, moito mellor que
Dallas, por suposto. Porén, ten o
problema de que se emite unha
vez por semana e polo tanto os capítulos perden tensión. Por outro
lado, o mundo cambiou moito
dende os anos oitenta e mesmo pola cor, parece que pola serie pasaran cen anos. Incluso os prototipos
de beleza son moi distintos agora.
Xa non se levan os “machos peludos”, estilo Lorenzo Lamas; nin os
cardados dunha sex-symbol da
época, Melissa (Ana Alicia).
A sensación de desfase temporal agudízase con Bonanza,
que a TVG está emitindo polas
mañás. A serie está coloreada e
causa estrañeza ver como un vaqueiro despois de rebozarse pola
terra ten o chaleco cunha cor
ocre impoluta, unha cara totalmente laranxa e un pelo tan
branco que brilla. A dobraxe,
ademais, neste caso tampouco é
demasiado boa. Outro tanto do

Os protagonistas de Bonanza. Abaixo, o reparto de Falcon Crest na primeira etapa, agora en antena en TVG.

mesmo acontece coa teleserie O
Virxiniano, que emite a TVG tamén polas mañás e que, ao igual
que Bonanza, tamén narra aventuras do far west americano.
Semella que, a este respecto,
en galego funcionan mellor as dobraxes de comedias que as de dramas familiares ou series de acción. Por exemplo, outra serie reposta até hai ben pouco, O príncipe de Bel Air, que ten como protagonista a un Will Smith (Alí) moi-

to máis novo, tivo gran éxito e
acadou un nivel de dobraxe moi
alto. Narraba as aventuras dun
adolescente negro de Philadelpia
que marchaba a vivir ao prestixioso barrio de Bel Air cos seus tíos
para saír da mala vida da rúa.
Ciclos de cinema
A TVG tamén está repoñendo un
ciclo de cinema adicado ao cómico
francés Louis de Funes. O actor,

cuxa nai era de Ortigueira, protagoniza as noites dos xoves cunha
saga de películas do inxenuo pero
eficiente xendarme francés, inspector Cruchot. A historia de Louis
de Funes é singular. Estudou cinematografía coa directora francesa
Germaine Dulla. Foi sempre un
deses eternos secundarios, até que
se pasou ao cinema cómico, debutando en 1964 con O xendarme en
Saint Tropez. Sen que ninguén o
agardase, o filme tivo unha sona
internacional tan grande que os
produtores decidiron continuar coa
saga. Cando morreu en 1983, xa
actuara en 146 filmes e tivo como
principal mérito acabar co monopolio do cinema norteamericano
na Europa mediterránea.
Este tipo de ciclos de cinema
son habituais na TVG. Adoitan ser
cómicos, aínda que tamén emitiron algúns westerns de calidade,
como un ciclo hai anos adicado ao
cineasta Sergio Leone (A morte tiña un prezo, O bo, o feo e o malo...). Tamén tiveron gran acollida
o ciclo de Bud Spencer e Terence
Hill, con títulos moi simpáticos
como Chamábanlle Trinidade,
que conta cunha das mellores dobraxes da historia da TVG. Un
dos ciclos que contou asemade
con moita sona foi o do actor mexicano Cantinflas, que estrañamente nunca chegou a dobrarse.
As reposicións seguirán estando á orde do día, malia que cos
anos moitas series xa perderan folgos porque ás televisións sáelle
barato mercar os dereitos. So cómpre agardar que a TVG se lembre
de O coche fantástico, O equipo A
e Corrupción en Miami.♦
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GONDOMAR, imaxes comentadas polos veciños
CARLOS MÉIXOME
Primeiro foi O Val Miñor, imaxes
para a memoria, despois veu
Baiona nas ondas do tempo e
agora Gondomar, o son do río. O
esquema mantense nos tres libros desta serie que edita o Instituto de Estudos Miñoranos. Unha fotografía das primeiras décadas do século XX comentada por
unha persoa residente no Val Miñor. Nesta ocasión son oitenta e
catro veciñas e veciños do concello de Gondomar as que se puxeron a tecer palabras para adobiar as imaxes seleccionadas.

Un mundo de relatos. Houbo
quen tirou da gabeta de memoria
recordos de infancia ou da mocidade, quen verteu soños sobre o
papel, quen mesturou lembranzas
con imaxinación, quen realizou
asisados traballos de investigación. Houbo quen nunca antes se
puxeran a endereitar unhas liñas
co maxín posto na publicación dun
libro e quen a ben seguro tivo que
agochar un pudor sensato. Houbo
tamén quen peneirou durante horas e días cada unha das palabras,
quen lamentou desacougada o momento en que aceptou tal convite.

Houbo tamén a quen lle foi máis
doado xa que son xentes que andan nesas leas de escribir...
Gondomar, o son do río ou
mellor o son dos ríos, pois a vila
condal ten dous. Cativeiros si pero traballadores. Descompoñen
rochas de xisto e granito e baixan
entolecidos dende as abas do Galiñeiro para xuntarse ao pé da Paradela. Van acougando para deixar as súas beiras os miúdos do
seu labor e ancheándose até formar o esteiro e provocar a ría. Por
que Gondomar é o río, ou os ríos.
Ao pe deles naceu. Mais a vila

miñorá esqueceuse deles, mirou
para o camiño, para a estrada, e
deulle as costas aos ríos. Botóuselle enriba e estes cada certo tempo reclaman o que é seu.
Clima e paisaxe, á beira das
praias e dunha gran cidade. Gondomar reúne condicións inmellorábeis. Medra en poboación, pasa dos doce mil habitantes, ten
un reducido sector primario e a
poboación concéntrase nos sector servizos, na industria e na
construción. Mais corre o perigo
de converterse nunha vila sen vida, nun concello descabezado,

O Bardo na Brêtema

niso que os xeógrafos deron en
chamar cidade-dormitorio.
Gondomar ten que engaiolar
os seus veciños nas horas de ocio,
nos momentos de vida social. Ten
que atraelos ao cotiá para desenvolver un sector servizos propio,
potenciar os seus atractivos, virar a testa, volver os ollos e a mirada para os ríos. O seu gran tesouro ignorado son o Zamáns, o
río de Morgadáns e, xuntos, o Miñor. Un alongado parque estendido polas súas beiras potenciaría
o centro da vila e todo o concello.
O son do río ten que se escoitar.♦

Rudesindo Soutelo

Como a noite é longa
“Era uma princesa que amou” diz
num verso o poeta do desassossego. Era o ano 1986 e retornava eu
a Madrid depois de 6 anos de estudo na Suíça onde tive a fortuna
de trabalhar com um grande Maestro do fagote, Janos Meszaros
(Budapeste, 1933). Aquela intensa relação com um Maestro –palavra que reservo tão-só para os
que me fazem crescer profissional e espiritualmente– gerou uns
laços simbióticos que se plasmaram em diversos projectos. Meszaros era daquela o presidente da
Fundação Pro Harmonia Mundi
da Suíça, instituição que mantinha economicamente à Junge Schweizer Philharmonie (Jovem Filarmónica Suíça) além de organizar cursos e festivais de música
na Suíça, Italia e Alemanha.
“Não é bastante não ser cego”
constata o áugure. Meszaros conhecia as grandes qualidades dos
músicos espanhóis e maduramos
um projecto de Escola Internacional de Música que paliasse o
défice formativo sem ter que emigrar. Quando já estava pronto tropeçamos com Nuevo Baztán, primeiro empório industrial da Espanha, a 45 km de Madrid, desen-

hado e construído por José B.
Churriguera (1665-1725) por
mandato de Juan de Goyeneche
(1656-1735), tesoureiro de Isabel
de Farnesio, esposa de Felipe V.
Goyeneche pôs em prática as teorias económicas de Colbert (ministro de Luís XIV), e trouxe
mestres artesãos de toda Europa
para trabalhar e ensinar os ofícios
aos daqui. Esse espírito formativo
era o que animava o nosso projecto musical que mas bem era
uma potente indústria cultural.
“Tudo vale a pena se a alma
não é pequena” revela o trovador.
Era um projecto com uma alternativa pedagógica clara e eficaz,
economicamente viável, avaliado
por profissionais e instituições do
mais alto nível, com um plantel de
professores internacionais da máxima autoridade pedagógica, uma
repercussão social de mais de
2.500 concertos públicos por ano
por toda a península e, sobretudo,
uma altíssima rentabilidade ao
graduar 100 autênticos e experimentados profissionais da música
cada ano. Jesús López Cobos escrevia: “Finalmente uma iniciativa sensata vai permitir que os nossos músicos completem a sua for-

mação com as máximas garantias
de êxito profissional, sem necessidade de recorrer, como tem sido o
meu caso, ao êxodo forçoso”.
“Nasce um Deus. Outros morrem” sentença o bardo. O projecto foi-lhe apresentado a 3 de Dezembro de 1986 ao Presidente da
Comunidade de Madrid, Joaquim
Leguina, que o acolheu com entusiasmo. Ainda não existia a LOGSE e no Claustro do Real Conservatório Superior de Música de
Madrid viram ameaçada a sua
pretendida autoridade. O INAEM
eludiu todo contacto connosco
por temor a uma perda de protagonismo do seu projecto de Escola para a JONDE. Uma famosa
Loja de Música, hoje caída em
desgraça, ofereceu-me um salário
milionário para pilotar o projecto.
“A maravilhosa beleza das corrupções políticas” admira no seu
arrastado tango ao cantor. O conselheiro in-Cultor depois de me repreender por não aceitar o suborno,
solicitou aos jornalistas reunidos
em generoso ágape que silenciassem o projecto da Escola Internacional de Música de Nuevo Baztán
para ver de nos submeter às
pressões da coorte de medíocres

que queriam impor as distintas capelinhas do poder. O projecto estava registrado mas ainda assim um
intrigante musicólogo, Ismael F. de
la Cuesta, prestou-se, com sorriso
de frade exclaustrado, a fazer o trabalho sujo do plagio que assinou
un tal González Sinde. Também
participou na intriga um paisano,
director de orquestra, que deveu
sentir a insegurança própria do intruso, mas omito o seu nome por
coincidir o apelido com uma ilustre
família galega de extraordinários
músicos. Só intrigam os medíocres, os profissionais colaboram.
“Prefiro rosas, meu amor, à
pátria” afirma o poeta. Era um
projecto sensato e absolutamente
necessário naquele momento mas
como não eram competentes para
fazer outro melhor, as críticas basearam-se no bilhete de identidade de alguns professores. Em realidade o que criticavam era que
eles, os medíocres, não apareciam
na lista. Confesso que nunca di de
comer aos críticos e menos ao
inefável António Fernández Cid,
quem só escrevia maravilhas dos
que se prestavam a recompensar
o seu verbo melífluo. Pátria de
estômagos agradecidos.

“Merda! Sou lúcido” resolve o
espírito criativo. Sempre que coincidia com Leguina ele me reconhecia a sua impotência para lutar contra tanta mediocridade musical e
política, e o 27 de Outono de 1987
retirei o projecto. Ainda assim o
subsídio da UE para reabilitar o
Palácio de Churriguera, monumento nacional, foi outorgado com
base no nosso projecto de uso. Logo apareceu a LOGSE, criaram-se
centos de Conservatórios, uma duzia de Orquestras e Escolas Superiores de Música. Mas ainda hoje
há um grande défice de espanhóis
nas orquestras porque o nível formativo dá apenas para aprovar
uma oposição ao ensino público.
As citações dos versos do poeta do desassossego são os títulos
dos sete andamentos de “Como a
noite é longa”, a minha particular
Homenagem a Fernando Pessoa,
um trio para Flauta, Oboé e Clarinete. E como ele eu também declaro que a minha pátria é a língua. Esta língua grande, de cultura e comunicação universal, doce
e harmoniosa, que nos permitirá
acordar algum dia desta noite já
demasiado longa.♦
ant@soutelo.com
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A Ucha das Horas

Outra voz
FRANCISCO CARBALLO

O

s días 16-17 deste xullo acercáronse a Xenebra entre 100 e 150
delegados dos Pobos
Antóctonos de Latinoamérica, Filipinas e Australia. Unha xuntanza previa á que o
COE (Consello Ecuménico
de 347 igrexas) prepara para
a IX Asemblea a coincidir en
Porto Alegre, 14 a 23 de
febreiro do 2006. Estes delegados queren seren a “outra
voz” a ouvir nas igrexas e
nos concertos civís do
mundo.
Que aspiracións máis
urxentes colocan na
palestra este pobos? A autodeterminación como dereito
político e como obriga de
inculturación para as
igrexas. Estes pobos queren
dialogar cos estados para
lograr unhas relacións de
igualdade social, cultural e
económica. Non se
presentan como ácratas
senón como persoas reflexivas e conscientes da longa
opresión que soportan.
Tratan de asegurar, á
beira dos dereitos
individuais, os dereitos
colectivos. Unha corrección
ao vieiro ilustrado liberal
que desouviu no séculos
XIX esta realidade humana
e fecunda de tantas
unidades sociopolíticas.
Somos, din, “pobos autóctonos”, no só “poboacións
autóctonas”. As institucións
políticas e as relixiosas deben
respectaren ás declaracións
dos dereitos dos pobos tantas
veces reclamados en Europa.
E, en concreto, “reclamamos
o dereito á “terra”. Pobos, en
xeral, que viven da terra, están a ser desposuídos sen
compensación, nin
preparación para o posíbel
cambio que eles poden
buscaren. Dereito á terra e
dereito ao territorio. Temos
todos ben ollado nos filmes as
deposesións polos colonizadores dos espazos longos e
anchos de territorios de “autóctonos” para cercalos en
“reservas” pechadas.
Moitas destas
reclamacións resoan nos ouvidos galegos como melodía
outrora cantada polos nosos
gaiteiros. Non podo menos
de sentir a sintonía do
clamor destes pobos coas deficiencias da modernidade
na Europa da sabedoría. Como de referila aos momentos
da “nova ciscunstancia” galega neste xullo da Patria liberada. Eles e os “demógrafos” que do 18 ao 23 de xullo
debaten en Tours (Francia)
sobre a explosión demográfica nuns territorios e a inanición noutros, non deben
seren desouvidos por nós.
Son sinais de preocupacións
coas que solidarizármonos.♦

Felipe Senén

Vandalismo monumental
A institución do museo naceu como prevención, como un “mal necesario” para protexer de excesos e
difundir os valores do patrimonio
cultural dun pobo. Cuestión que se
pode entender mellor hoxe, tempo
no que algúns estiran a liberdade e
a democracia até onde lles peta.
Tropezando non soamente cos dereitos dos demais, senón tamén co
legado da mesma historia. A seguridade do patrimonio cultural público sofre do vandalismo que, día a
día, séntese medrar: graffitis que
expresan sobre a cidade unha técnica de mercado personalista, tanto
sobre os monumentos como sobre
os paramentos interiores ou exteriores de calquera facultade universitaria, mutilacións de esculturas erguidas para homenaxear momentos
e persoeiros, apropiación con aleivosía e nocturnidade do encanto de
espazos, provocadora contaminación de canto significan os cinco
sentidos e a harmonía da colectividade. Proba de que a cultura, como
algo normal está en crise, pese ás
aparencias dadas por eses grandes
eventos culturais programados como liturxia ou forma de endomingar a sensibilidade, tan esencial para as relacións do ser humano co
medio. Reséntese primeiro o humanismo e sobre el a liberdade, a tolerancia, a democracia, a profesionalidade... valores sintomáticos da
madurez dun pobo.
O vandalismo asoma por todas
as partes, especialmente onde o patrimonio está a man de todos, neses
espazos harmónicos dos que se
apoderan, ás veces con inconciencia infantil, até experimentar a súa
destrución. A Piedade Vaticana de
Miguel Anxo, o Gernika de Picasso, as cruces da Camara Santa de
Oviedo, a Sereíña de Copenhagen.... tamén sufriron atentados e
seguiremos vendo aconteceres come ese, atentando contra todo. Sofren as fontes monumentais que se
asaltan como símbolos dos triunfos
dos fanáticos futboleiros... A cuestión segue, multiplícase e reclama
medidas preventivas. A crise económica sufrida pola Arxentina e
seus efectos de inseguridade, degradación e vandalismo, fixeron
que as autoridades bonaerenses decidiran, como medida preventiva,
coutar con valados de ferro as ve-

PACO VILABARROS

llas esculturas, especialmente as do
máis cotizado bronce, incluso trasladalas a centros públicos ou a
museos. Centros ás veces non tan
dotados, como quixésemos, de medios preventivos. Tamén nos museos pode asomar o vandalismo.
Todo ten a súa resposta e ante tal acontecer todo se vai bunkerizando consciente o inconscientemente con valados, persianas metálicas e gaiolas, complementadas con cámaras e gardas
de seguridade. En Galiza estamos curtidos ao experimentar,
hai anos, o derrubamento dos balaústres das Pratarías, a queima
da porta de San Xerome no
Obradoiro, a decapitación de esculturas na Porta dos Vintasete,
a mutilación do nariz da escultura da Leiteira do paseo da Ferradura... constante sangría, roubo
e esmoreamento de cruceiros, retablos, santiños; toda gama de
atentados na pontevedresa Illa
das Esculturas... Na Coruña grafitearon varias veces o monumento a Curros, mutilaron esculturas... Dalgún xeito todos contribuímos a que no escenario vital se normalice a anormalidade.

A cuestión vén de moi atrás, e
como sempre se dixo parte da casa,
da escola e da mesma insensibilidade do entorno, dos medios... Para máis inri as mesmas autoridades
e a administración, por ignorancia,
falla de coordenación, burocratización, etc., e como mal exemplo, tamén fan “das súas”, incumpren leis
que elas mesmas ditan e deberan
facer cumprir: machácanse monumentos arqueolóxicos, obras de arte feitas pouco antes... En festas e
romarías ostentosos palcos danlles
a traseira a monumentos, privando
a vista, converténdoas temporalmente en trasteiros, as recollidas
prazas múdanse en xigantescas
discotecas para os máis potentes
decibelios, escenarios para todo tipo de bombardeos pirotécnicos...
Cartelóns, cableados, relimpezas
pouco sensíbeis, tentan oficialmente contra iso que nos identifica no
universo que é o patrimonio e do
que presumimos en reportaxes. Algúns innecesarios e caprichosos
monumentos, pese á súa oficialidade, non deixan de ser, en si mesmos, provocacións e monumentais
atentados. Nin tan sequera aos detrupadores da historia que son sor-

prendidos en pleno arrebato destrutor lles aplican iso que campa
tan ben, de “tarefas compesatorias
en beneficio da comunidade”, para
que, dalgún xeito, aprendan o que é
o esforzo de uns, a solidariedade, o
legado, a identidade. Cousa de ordenación entre administracións, especialmente o Concello é quen ten
a responsabilidade inmediata.
O antivandalismo é un complemento preventivo na óptica planificadora. Observamos que soamente o xigantismo imperante atemoriza os vándalos: os ostentosos
monumentos en pedra arrincada
da canteira, megalitos da posmodernidade e de cómoda creatividade. Velaí o regalo de A Ferida
do escultor burgalés Alberto Bañuelo Furnier, que como un raio
fende a paisaxe e os horizontes do
santuario sacro-profano da Barca
en Muxía. Arrogancia que contrasta coa timidez panteísta, ecolóxica,
natural do lembrado Man de Camelle, xa historia e lenda, construtor de efémeros monumentos con
canto trousa o mar... precisamente
legado integralmente ecolóxico
qie sofre toda unha gama de atentados, tamén oficiais.♦

Mar de Lira

Domingo de Resurrección

Francisco X.
Fernández Naval

FERNANDO CABEZA QUILES

A ollada poética sobre o mar
de Lira de Francisco X.
Fernández Naval convértese
nun libro no que o mar se
torna metáfora da fundación
das cousas, en afondamento
nas raíces da existencia e no
segredo da memoria. O mar
como fonte da vida e como
recreación da estirpe e do
destino.

A NOSA TERRA

Doce relatos. Unha
agradable e apetecible
proposta literaria na que o
seu autor amosa enxeño,
amenidade, axilidade
narrativa e un bo manexo
dos recursos expresivos.
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O Trinque
Apostas e empostas
O 28 de xullo clausúrase na Aula de
Cultura da Fundación Caixa Galicia
de Santiago a mostra fotográfica
‘Apostas e empostas’, de Manuel
Blanco. A exposición percorre os
máis de 30 anos de actividade profe-

sional do autor como fotoxornalista.
Nas páxinas dos centos de xornais
que ilustrou destacan as instantáneas
de persoeiros famosos pero tamén de
olladas anónimas que nos devolven
o recordo de Compostela.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

■ EXPOSICIÓNS

CULTURA HINDÚ
A Fundación Vicente Risco
acolle unha mostra de manuscritos e debuxos sobre a
cultura hindú asinados polo
propio escritor, así como libros lidos por el da mesma
temática. Compleméntase
con fotografías do bengalí
Sumit Kumar Das e do
ourensán José Antonio
Fernández Martínez.

■ EXPOSICIÓNS

ENCONTROS
Colectiva de 10 pintores da
zona na galería Sargadelos.

Betanzos
FESTACTIVA
Esta actividade xuvenil organiza, para o venres 22 e
sábado 23, ás 6 da tarde,
un obradoiro de clown. E
o sábado 30 farase a festa
final coa demostración dos
obradorios
impartidos,
animación musical polas
rúas a cargo da Compañia
do Ruído.

Mago Teto
A xira 15 anos de Tolemaxias chega este
sábado 23 ao concello lucense de
RIOTORTO; o vindeiro domingo 31 estará no Festival de maxia en FERROL.♦

■ MÚSICA

A COMPAÑÍA
DO RUÍDO
O sábado 30 péchanse as
festas da vila coa animación nas rúas e a música
desta banda; aos que seguirán as actuacións do grupo
rock-folk de Ourense de Os
Cuchufellos, e dos Dios
Ke Te Crew.

Catoira
■ ACTOS

Cadeira
Isokon
(1935), do
arquitecto
Marcel
Breuer,
do que
podemos
contemplar
unha mostra
na Fundación
Barrié da
CORUÑA.

ARTE E
SOLIDARIEDADE

O Barco
Barco

■ ACTOS

E S P E C T Á C U L O S

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.

Allariz

Dios ke te
Crew toca o
sábado 30
en
BETANZOS.
Antes, o
sábado 23,
estarán no
Festigal de
SANTIAGO.

E

■ MÚSICA

MUTENRHOI
Concerto folc para o noite
do sábado 30 ás 23,30h. na
Alameda do Concello.

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA, UNHA
MIRADA

Cerámicas de Rosa Jove,
durante xullo, no Centro de
Saúde e no Concello.

JUAN DÍAZ
El color del silencio é o título da mostra que reúne
unha selección das súas
acuarelas na galería Ana Vilaseco até o 15 de setembro.

MURAIS 2005
A galería Panaderas acolle
esta mostra de Miguel Karballo até este venres 22.

MARCEL BREUER
Por primeira vez no Estado
poderemos contemplar a
mostra Marcel Breuer. Deseño e arquitectura, organi-

zada polo Vitra Desing Museum de Weil am Rheir,
mercede á Fundación Barrié, que é onde se encontra.
Breuer (1902-1981) 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

A Coruña
■ CINEMA

JOSÉ LUÍS BORAU

Vilar de Mouros
Mouros

Continúa a homenaxe a este cineasta no CGAI coa
proxección de Leo (2000)
o martes 26; Río Abajo
(1984) o mércores 27; Tata mía (1986) o xoves 28;
e Niño nadie (1997) o
venres 29. A programación
tamén inclúe a proxección
de El cielo gira (2004),
dentro da serie Cero en
Conduta, este xoves 21
coa presentación da directora, Mercedes Álvarez.
Todos os pases serán ás
20:30 h.

O festival da vaca celébrase un ano máis na vila
portuguesa do xoves 28
ao domingo 31, cun cartaz con artistas da talla de
Nightwish, Within Temtation,
Anathema,
Johnny Panic, Peter
Murphy, Blues Explosion, Jesus Jones, Echo

■ EXPOSICIÓNS

TERCEIRA IDENTIDADE. Unha muller casa cun xornalista que vive en
Beirut nos anos 50, pero ao cabo do tempo el desaparece e a
policía di que era un espía que
fuxiu para a Unión Soviética.
Película que critica tanto á CIA
como ao KGB.

CINCO SÉCULOS

ORIMAX

DE EXPLORACIÓN

O mércores 27 ás 20,30 h.
vai ter lugar a presentación
deste programa na Casa da
Cultura coa colaboración
de Caixanova.

Os fondos cartográficos
da Hispanic Society of
America poden ollarse na
sede da Fundación Caixa
Galicia.

A Fundación Luís Seoane
acolle 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.

O LADO DA SOMBRA

& The Bunnymen,
Faithless, Joss Stone,
Joe Cocker, Alabama 3,
Jorge Palma, Robert
Plant, Porcupine Tree,
The Wedding Present e
Andy Barlow.. Entradas
á venda e máis información en www.vilardemouros.com.♦

A Fundación Luís Seoane
realiza esta exposición sobre o devenir da cultura
non institucional na Galiza
durante o periodo 1971-89.
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 ou-

tras empresas colectivas de
carácter cultural. Até o 18
de setembro na sala da fundación.

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.

Deluxe
En agosto poderémolo escoitar o luns 1 no
Parque de Castrelos de VIGO e o venres 12
en VIVEIRO. Ademais destas citas ten outras polo Estado adiante e Portugal♦

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

SEOANE SESSION´S
No patio da Fundación
Luís Seoane temos durante
todos os venres do mes
concertos en directo, sesións de Dj´s e proxeccións
de Súper 8. Este venres 22
poderemos gozar dunha sesión de celuloide coas mellores bobinas de super 8
ao cargo de Lili Films. O
vindeiro venres 29 haberá
sesión de vídeo e pincha
con The Syncopation
Foundation que presentarán A session in the brass,
ás 21,30 h. 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.

Carteleira
Carteleira

☞

☞

A GUERRA DOS
MUNDOS. Un pai separado e irresponsábel queda a
cargo dos seus fillos un fin de
semana, cando comezan a atacar a Terra seres extraterrestres.
A familia sobrevivirá grazas a
el. Só para os interesados no cinema de catástrofes, xa que conta con moi bos efectos especiais.

☞

FUXITIVOS. Ao principio da Segunda Guerra
Mundial, unha muller fuxe de
París cos seus dous fillos. Ao
perder o coche nun bombardeo,
recibe a axuda dun mozo que di
que perdeu os seus pais. Entón,
os catro refúxianse nunha casa
nese momento deshabitada.
Guión pouco elaborado.

☞

O SOÑO DUNHA NOITE DE SAN XOÁN. Un-

ha 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.

☞

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.

☞

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 caracterís-

ticas 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, SOY
YO. 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.

☞

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.

☞

OMAGH. Película sobre un atentado dun grupo
escindido do IRA en Irlanda do
Norte despois do alto o fogo. A
perspectiva das vítimas non impide centrarse nos erros policiais e nos equilibrios necesa-

rios 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.

☞

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.

☞

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.♦
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Festigal 05
Baixo o lema O noso país, a nosa festa, a comisión Festigal, a Fundación Galiza Sempre e Galiza Nova presentan tres
noites de música para
conmemorar o Día da Patria no Campus Universitario Sur de SANTIAGO DE
COMPOSTELA. O sábado
23 desde as 23 h. teremos
a Samesugas, Diplomáticos, na súa xira de despedida, e aos Deus Ke Te
Crew. O domingo 24 por
volta das 22,30 h. o actor
e humorista Carlos Blanco vai presentar a Safari
Orquestra, Presencia
Zero, os portugueses Expensive Soul, os franceses La Phaze e, para rematar, o DJ Vadim (GB.).
O luns 25 ás 21h. poderemos escoitar a NARF,

Manecas Costa.

Berrogüeto e Manecas
Costa (Guiné-Bissau). O
recinto do Festigal acollerá actividades ininterrompidas desde o 24 pola mañá, todas de balde e abertas a todos os públicos, como charlas e debates, exposicións, presentacións
literarias e musicais, proxeccións, pasarrúas, degustacións gastronómicas,

etc... que se desenvolverán
en espazos como as Galerías das Ideas, das Letras,
Infantil, do Audiovisual ou
do Software Libre, a Feira
de Artesanía, o Espazo das
Asociacións, ou o Café
Concerto. Ademais a organización dispón de zonas
de xantar e acampamento.
Máis información en
www.festigal.com.♦

Naviza Rock
Os asistentes á Romaría
da Fraga d’AS PONTES de
García Rodríguez poden
gozar de 3 días de música
de diferentes estilos. O sábado 23 tocarán os grupos
de rock local Dr. Funkenstein, Ak-47, Ogmios, Anatology; os cataláns Sol Lagarto; Avalanch de Asturias e os veteranos Barón Rojo. O
domingo será tempo da
música folk, cos ponteses
Muxarega, a gaiteira Susana Seivane, os belgas
Urban Trad e os irlandeses Kíla. O luns 25, a sesión vermú contará coa
orquestra Fortaleza e á
tardiña actuará A Roda.♦

■ EXPOSICIÓNS

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.

■ EXPOSICIÓNS

LORENZO VARELA
De mar a mar titúlase esta
mostra documental en homenaxe ao escritor que este
ano se lle adicou o Día das
Letras. Na galería Sargadelos durante xullo e agosto.

COLECTIVA
CAIXA GALICIA
O novo centro cultural da
cidade mostra, até o 4 de
setembro, as súas novas incorporacións.
Susana Seivane.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

Gondomar
■ ACTOS

XEIRAS DO IEM
O mércores 27 temos un
novo roteiro organizado polo Instituto de Estudos Miñoranos, con percorrido até
Monteferro, saíndo da Residencia de Patos na compaña de Lois Vilar. A hora
de encontro é ás 18 h.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

CERTAME DE
PINTURA RÁPIDA
As obras e premios deste
Esbjörn Svensson Trio

V Festival da Terra e da Lingua
A Fundación Artabria organiza unha nova edición
desta festa que desta volta
se celebra baixo o lema O
País que Queremos, o
venres 29 e sábado 30 no
Moinho do Pedroso en
NARÓN. O venres ás 21,15
h. despois da presentación
do festival, poderemos gozar da actuación do Mago
Tonino; ás 22 h. a compañía Esmorganas representará as pezas “De copos en comanhia” e “Ramón”; ás 23 h. actúa o
grupo de músicas e danzas

Fene

Ferrol
Ferrol

XIII Festival de Jazz de Pontevedra
Até o luns 25. O teatro Principal acolle as repichocas de
João Guimaraes e SPJ
Group até o sábado 23. O
venres 22 ás 22,30 e con entrada libre na Pza do Teucro
estará Richard Galiano
New York Trio; o sábado
23 no Pazo da Cultura ás
22,30 e por 10 euros na telebilleteira ou por 12 na billeteira estará EST Esbjörn
Svensson Trio; o domingo
24 na Pza do Teucro ás
22,30 con entrada libre toca
The Robert Cray Band; e
o luns 25 no mesmo lugar e
condicións, Mavis Staples.
Ademais do 18 ao 22 vense
celebrando o Pontejazz
Workshop no Antigo Conservatorio, proxecto formativo para o que o director do
seminario, Paco Charlín,
contará co guitarrista Jonathan Kreisberg, o saxo alto
Jaleel Shaw e o batería Donald Edwads.♦

No Museo
do Humor
de FENE
están os
premios
Curuxas.
Na imaxe,
un cadriño
do británico
Collins.

tradicionais do mundo
Deixa que xa; e ás 24 h.
poderemos escoitar ao
grupo folk con música popular galega e portuguesa
A Quadrilha da Marola
xunto cos Ciricollos. O
sábado 12 h. inaugúrase
unha mostra sobre o lema
do festival e dará comezo
un obradoiro da natureza.
Ás 17 h. comeza o V
Campionato de Matraquilho; e desde a mesma
hora comezará o Festialzinho con divertimentos
para as crianzas a cargo de

Pincopé (circo e espectáculo) e Tastarabás (ludoteca). Ás 19,30 h. haberá
un debate en torno ao lema do festival e por volta
das 21,30 h.o Espaço solidario acollerá un certame
poético. En torno ás 22,30
h. lerase un pregón e ás 23
comeza o festival musical
coas actuacións de Repichoca Ártabra, Os tres
Trebóns e o Vendaval do
Rosal, A Matraca Perversa e Presencia Zero.
Máis información en
www.artabria.net/festival.♦

certame poden ollarse, até o
sábado 23, no C.C. Uxio
Novoneyra.

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

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

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

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luís Borrajo
até finais de setembro nos
exteriores do Campus.

Pedrafita
■ EXPOSICIÓNS

AINHOA
PÉREZ SÁNCHEZ
As súas pinturas poden
ollarse no hórreo-museo
Filandón até final de xullo.

Poio
■ EXPOSICIÓNS

PATRICIA SOTO

JESÚS
OTERO-YGLESIAS

Até o domingo 31 pode
verse esta mostra no Casal
de Ferreirós.

O pintor expón a súa obra
na galería Clérigos.

Pontevedra

ILUMINA

■ EXPOSICIÓNS

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

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

XULIO FONTES
Viaxes pola memoria titula
este pintor de Quintela de
Leirado a colección de 24
cadros expresionistas de
grande corido, que podemos contemplar no Ateneo
até o 28 de xullo.

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.

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

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

PINTURA ANDALUZA
Fondos da colección Carmen Bornemisza no Café
Moderno.

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

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

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

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

FÉLIX CAL E TATÁN
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.
Xulio Fontes
mostra a
súa pintura
no Ateneo
de
OURENSE.
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Ribadeo
■ ACTOS

MAR POR MEDIO
Continúan estas xornadas
de análise sobre as relacións
de Galiza co exterior, durante este xoves 21 e venres
22 con diferentes charlas e
debates sobre as Galegas
no Mar de Prata, As casas
de indianos, O voto da emigración, As cartas dos emigrantes galegos, A imaxe
dos galegos na Arxentina,
ou a súa Participación no
desenvolvemento
de
Galiza. No Auditorio Municipal das 10 h. en diante.
■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN DE
OLARÍA GALEGA
Até o 21 de agosto pode visitarse esta mostra de cerámica popular na biblioteca
municipal El Viejo Pancho.

Convocatorias
ESCOLA DE XESTIÓN
DO PATRIMONIO

PATRIMONIO
GASTRONÓMICO

Celebrarán en CATOIRA en colaboración coa USC, un curso titulado
Rexistros Orais, cine etnográfico
e inventarios culturais. Técnicas
de recollida e interpretación do
patrimonio orientadas á educación. Terá lugar entre o 26 e o 30
de xullo na Casa da Cultura. Máis
información en www.usc.es.

O Auditorio Municipal de RIBADEO acolle, do 27 ao 29 de xullo,
este curso no que se vai analizar o
papel do patrimonio gastronómico
como elemento configurador da
cultura. Para máis información dirixirse ao Concello.

SEMINARIO NA BARRIÉ

Convócase este certame de ensaio
breve para homenaxear a figura do
ilustre galeguista, no que poden
participar aqueles autores que o desexen con textos orixinais e inéditos, escritos en lingua galega e
axustados á normativa oficial, sobre
calquera tema referido ao ámbito
xeral do pensamento humanístico
(lingua, literatura, antropoloxía, filosofía ou historia) Os traballos,

Jesús Irrisari Castro, da Escola
Técnica Superior de Arquitectura
dirixe o seminario Sistemas de
lanzamento do proxecto arquitectónico que se celebra na sede da
Fundación Barrié na CORUÑA, en
colaboración coa UIMP entre o 27
e o 29 de xullo. Inscrición até o día
anterior en galiciasa@uimp.es ou
no telf. 981 140 830.

II PREMIO
CENTRO RAMÓN PIÑEIRO

dunha extensión mínima de 50 páxinas e un máximo de 60, impresos
ou mecanografados en formato A4
con letra corpo 12 e un máximo de
32 liñas por páxina, enviaranse por
quintuplicado e só cun lema ou seudónimo nun sobre pecho no que se
aportará o nome e apelidos, enderezo, documento de identidade, teléfono e enderezo electrónico antes
do 2 de setembro, ao Centro Ramón
Piñeiro para a investigación das
Humanidades, Estrada SantiagoNoia km 3, A Barcia 15896 SANTIAGO DE COMPOSTELA. O autor
premiado recibirá 3.000 euros e o
seu traballo publicarase na colección Cadernos Ramón Piñeiro.

HISTORIA MEDIEVAL
DE GALIZA 2005
Ao premio, que convoca a editorial
Toxosoutos e a Fundación Comar-

to de música clásica italiana
do século XVII Jardim das
Delicias. Ambos concertos
darán comezo ás 21 h.

■ MÚSICA

ARCO DE VELLA
Concerto folc para o luns
25 ás 14 h. en Cedofeita. O
mesmo día tamén vai actuar
a Banda Sinfónica Municipal ás 21 h.

FESTAS DO APÓSTOLO

VÍRGULA

Entre a
abundante
oferta
musical das
festas de
SANTIAGO
están
Anthony, á
esquerda, e
Chico César
& Ray
Lema.

Este grupo actúa, dentro dos
Seráns de Jazz, o luns 25 ás
20,30 h. en Rinlo; o domingo 31 á mesma hora estará
na Praza de San Roque.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago

demos visitar na galería
Trinta até o 15 de setembro.

■ ACTOS

LIUDMILA
LÓPEZ DOMÍNGUEZ

XAN LEIRA

Mostra os seus gravados na
Fundación Granell.

Este xoves 21 ás 21 h. no teatro Principal estréase o seu
novo documental Ánxel
Casal, a luz impresa.
■ EXPOSICIÓNS

UN MYSTIQUE
DETERMINADO
É o título da mostra de
Carles Congost que se pode ollar no CGAC.

PANTASMA
A pantasma como imaxe
dun obxecto que queda impresa na fantasía; visión
quimérica como a que se da
nos soños ou figuracións da
imaxinación; imaxe dunha
persoa morta que, segundo
algúns, aparécese vivo. Todos estes elementos nunha
mostra na galería DF-Arte
Contemporánea (r/ San Pedro 11) até o 20 de agosto.

MIGUEL VERGARA
Mostra colectiva xunto con
María Mesenger de esculturas e fotografías, que po-

cal Noia de investigación histórica,
cultural, artística, económica, etnográfica, etc. sobre o medievo en Galiza, poderán concorrer todos os autores de calquera nacionalidade que
presenten os seus traballos inéditos
en lingua galega ou portuguesa. A
extensión deberá ser dun mínimo de
150 folios a duplo espazo e enviarase, o orixinal e 5 copias antes do 30
de setembro, á Editorial Toxoutos,
Cruceiro do Rego, 15217 NOIA (A
Coruña). Con cada orixinal, que deberá presentarse baixo lema, xuntarase, en sobre pecho, o nome completo, enderezo e teléfono do autor,
así como o título da obra. Valoraranse o rigor, a innovación metodolóxica e o interese para a sociedade. O
gañador recibirá un premio de 3.000
euros e o finalista 1.200 euros, e a
publicación dos traballos por Toxosoutos na colección Trivium.♦

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

zadas 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.

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

RATONES, LÁPICES,

BERTA ARES

BRÚJULAS

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.

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.

ANN-SOFI SIDÉN
O CGAC presenta 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 reali-

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.

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. Até o 25 de setembro

FRANCOIS MECHAIN
A Igrexa da Universidade
acolle a súa exposición fotográfica, Exercicios das
cousas. Até final de xullo.

GRANELL E OS
SURREALISTAS

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

D.O.G.
CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO
Convócanse en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva axudas para o
desenvolvemento de proxectos relacionados coa
formación en xestión da I+D+I, titorización de
Pemes na posta en marcha e xestión proxectos de
I+D, estadía de investigadores, tecnólogos e xestores de I+D noutras institucións do sistema, accións de fomento da transferencia da tecnoloxía,
ordenación de servizos tecnolóxicos, creación de
empresas spin-off, apoio á rede de centros tec-

nolóxicos de Galicia, apoio a rede de OTRI do
sistema público de I+D, e outras actividades de
articulación que cumpran os obxectivos do Programa de apoio á innovación nas empresas establecidos no Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (20022005). Estas axudas concédense para a realización de proxectos que se inicien no ano 2005 e
que teñan como duración máxima ata o 31 de outubro de 2006. Admitiranse custos do proxecto
incorridos desde o 1 de xaneiro de 2005. Toda a
información referente a esta orde pode consultarse no DOG do 14 de xullo de 2005.♦

■ MÚSICA

MÚSICA DE GALICIA
O VII Festival Internacional
remata no Auditorio de Galicia este venres 22 co concerto final a cargo da Real
Filharmonía de Galicia,
dirixida por Harry Christophers e a interpretación
da soprano Elizabeth
Cragg. Con anterioridade, o
xoves 21 no Salón Teatro
poderemos gozar do concer-

Un amplo programa cultural
para conmemorar o patrón da
cidade. Este xoves 21 o
Compostela Festival presenta na Quintana a Anthony &
The Johnsons (12 euros); o
venres 22 a Macaco (5 euros); e o sábado 23 tocarán os
franceses Sargento García
(5 euros); este mesmo día na
Praza do Toral ás 00 h. estará
Kilema, de Madagascar; o
domingo 24, despois de gozar da espectacular Queima
da Fachada, a oferta musical
inclúe un concerto de balde
de Chico César & Ray Lema (Brasil-África) na Praza
da Quintana ás 00,30 h; e no
Toral da 1:30 h. en diante escoitaremos a The Soul of
New Orleáns. O luns 25,
ademais de animación con
pasarrúas de cabezudos e
grupos de gaiteiros, haberá
unha actuación, ás 19,30, do
coro Colyton Grammar
School Choir na igrexa de
San Miguel dos Agros; ás 23
h, concerto na Quintana de
Verónica Codesal (Bélxica/Galiza) xunto con Mercedes Peón, Xosé Manuel Budiño, Susana Seivane, Leilía e Guancho. Para rematar
a noite, Blues no Toral da
man de Víctor Aneiros
Band, ás 00 h. O martes 26,
por 12 euros poderase ver na
Quintana a Bebe, Tío Calambre e El Combo Linga.
O mércores 27 ás 22 h.no
mesmo lugar, o Ballet Clásico de Tiajin achegaranos a
mellor danza clásica occidental e china; no Toral ás 23 h,
concerto de Los Amigos de
Blas. O xoves 28, con motivo
da celebración do Día do
Traxe Tradicional haberá
desfiles e pasarrúas pola zona
monumental, e ás 23 h, no
Toral, música tradicional da
man de Ultreia. O venres 29
continúan os concertos da
man de Amaral (na Quintana ás 22 h. por 15 euros) e La
Banda del Camión, no Toral
ás 23 h.

Sarria
■ EXPOSICIÓNS

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

Tui
■ EXPOSICIÓNS

JULIO AYLAGAS
As súas pinturas e as de
Manuel Corcoba Conde

poden ollarse até o domingo 31 na Área Panorámica.

Vigo
■ ACTOS

ARTE E MATEMÁTICAS
O Laboratorio das Artes
do MARCO desenvolve,
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
Até o 25 de setembro 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.
■ DANZA

O LAGO DOS CISNES
O Ballet Nacional de Moldavia achega até o C. C.
Caixanova esta magnífica
peza de Tchaikovski o venres 22 ás 21 h. entradas no
telf. 986 110 500.
■ EXPOSICIÓNS

AS VISIÓNS
DO BACALLAU

O Museo do Mar alberga
esta exposición sobre as
xestas dos mariñeiros galegos e portugueses no mar
de xeo de Terranova desde
este venres 22 até o 11 de
setembro.

SUEÑOS PERIFÉRICOS
Mostra de Edmundo Paz
na sala de exposicións II do
C.S. Caixanova. Na sala I
están expostos os traballos
de Alejandro Carro até o
7 de agosto.

COLECCIÓN
GERTENMAIER
A pintura flamenca desta
colección, formada por cadros de Van der Weyden,
Adrian de Gryef, A. Van
Dyck, entre outros, pode
ollarse no C.C. Caixanova
até o 4 de setembro.

DÍA DA PATRIA
Mostra de libros e fotografías no centro social A Revolta (Real 32, baixo).

PARA O DEUS
BEROBREO
O museo Quiñones de León
acolle esta mostra sobre as
aras do santuario de Donón,
até o 1 de outubro.

FALANDO DA ESTAMPA
Até o 4 de setembro pode

Anuncios de balde
■ Alúgase apartamento con impresionantes vistas ao mar. Temporada
de verán. Lugar do Penedo, Bueu.
Telf. 986 320 837.

verse a mostra Obra gráfica internacional na Fundación Caixa Galicia.

PÓSTUMA UN
Obras de Pinho Valeiras na
Casa Roxa até o 3 de agosto.

PORTO MEU
Fotografías de Joao de Menéres que podemos ollar
até o 21 de agosto na Casa
das Artes. No mesmo lugar
tamén podemos ollar Sons
imaxinarios, imaxes reais
de Llusá e Nombela.

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

ENSUEÑOS
A galería Chroma (Avd. da
Florida 34, baixo) amosa a
obra máis recente do pintor
Álvaro Mougán até este
sábado 30, de luns a sábado
de 18 a 21 h. e os domingos
e festivos de 11 a 13 h.

Unha mirada, un instante,
realizadas para a exposición polos autores Minúsculo e d-rndm.

ESTRAÑAMENTE
FAMILIARES
Na planta baixa do MARCO 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.

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

ABRAXAS

DIÁSPORA

Pinturas solipsistas e egotismos trigonométricos até
o 29 de xullo na Casa da
Xuventude.

O MARCO alberga a mostra
10 Artistas galegos no exilio
latinoamericano
(19301970), 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
Colmeiro, Eugenio Granell, Maruxa Mallo, Luís
Seoane, Arturo Souto, Xosé Suárez e Carlos Velo.

A Rede

REDE GALEGA
www.redegalega.org
Proxecto da Asociación de Fillos de
Galiza para dar aloxamento web a
aquelas entidades que queiran contribuír á conservación da cultura galega
na emigración, así como a recuperación
da lingua entre os fillos dos residentes
no exterior.♦

■ TEATRO

NON É COUSA
DE NENOS

Podemos visitar esta mostra no museo municipal
Quiñones de León.

Baixo este nome agrúpanse
uns cantos actores, uns coñecidos, outros non tanto,
que comezan unha nova andaina como contacontos.
Todos os domingos a partir
das 23,30 na Casa de Arriba teremos a un deles. Este
domingo 24 estará Miguel
Lago e o 31 Carlos Rafael.

FRAN HERBELLO

Vimianzo

ARQUEOLOXÍA
VIGUESA

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

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

■ Curso de verán de idioma ruso, e
de castelán para rusos, en agosto e
setembro na Asociación Máximo Gorki de Vigo. Máis información todos os
días de 17 a 19 h. no telf. 986 214 457
ou na sede sita na República da Arxentina 17, 2º esquerda.
■ Solicitamos orzamentos de enerxía solar para vivenda. Razón no
telf. 667 755 745.
■ Búscase delineante de construción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15,270 de Cee.
■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións forestais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.
■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucense (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alúgase por días durante todo o ano. Reservas no 647 538 325 e en www.casasolveira.com.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño. Tres cuartos dupolos con baño incorporado, calefacción
e terreo de 10.000 m. Fins de semana
ou tempadas. Telf. 686 753 105.
■ 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.
■ 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.
■ 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 Infantil (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
■ Alúgase casa na ría de Muros-Noia,
nos meses de agosto, setembro ou
quincenas. Interesados chamar aos telf.
986 208 626 ou 615 864 477.
■ Véndese finca de 1.030 m2 en Vagüín-Mogor (Marín) con boas vistas á
ría, enriba da praia de Mogor. Máis información no telf. 608 086 107.

■ 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.
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Visións do
bacallau
vai dos
traballos de
galegos e
portugueses
na pesca en
Terranova, e
podemola
coñecer no
Museo do
Mar en
VIGO.

■ 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.
■ 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.
■ Busco casa con finca perto de Pontevedra para todo o ano en aluguer cidade. Prezo razoábel. Telf. 986 767 187.

■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona de
Conxo en Santiago. Telf. 687 581 137.

■ 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.

■ Vendo gaita de pau santo en si B
con ronqueta, 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.

■ 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.♦

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
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 Fotografías.
www.gubelkian.pt.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
O sábado 30 ás 00 h. presentan o seu disco Hand
Crafted Tunes no Campo de
Areosa. Guiños sureños e
incursións efectivísimas no
rock duro e visceral fan
deste un dos albumes máis
impactantes do momento.

Na Casa da
Xuventude
viguesa
podemos
ver a
mostra
Abraxas.

Nin siquera ocupa o centro dunha desas novidosas rotondas que agora nos ensinan a circular por
cruces e avenidas. Esta homenaxe ao paraugas está condenada a acompañar semáforos e carteis
de circo na ponte d’O Burgo. Ao mellor é que a peza que merece tal encarceramento.

Edmundo
Paz expón
no C.S.
Caixanova
de VIGO.

info@anosaterra.com
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