Nº 1.187
Do 4 de agosto
ao 8 de setembro
de 2005
Ano XXVIII - IV Xeira

Crise entre
o PSOE e
o BNG
en Redondela

Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907

(Páx. 11)
1,75 euros

Elias Torres:

Un só gaiteiro
para un goberno
bipartito

‘Demostrar
a utilidade do galego
vale máis que cen
campañas’
(Páx. 29)

Xulio Ríos:
‘O medo á China
é unha paranoia’
(Páx. 18 e 19)

PEREIRA CONTRA O MUNDO. VELAÍ UN POSÍBEL TÍTULO
para un filme do emerxente audiovisual galego. Pereira é o armador do Estai, o buque conxelador apresado por Canadá en 1995,
pese a que pescaba en augas internacionais. Dez anos de loita xurídica que remataron esta semana cunha sentenza da Corte Federal
daquel país que lle dá a razón ao goberno no tocante ao apresamento do barco, aínda que o condena a pagar unha pequena indemnización de 180 mil dólares (os avogados do armador vigués
pedían 800 mil euros). Pereira estaba só e perdeu. Só no plano institucional. Non no social. O apresamento do Estai marcara o inicio
da chamada guerra do fletán. Armadores, mariñeiros e cidadáns
chegaran a manifestarse xuntos en Madrid nun acto histórico. O
caso do Estai é un exemplo da importancia que tería para Galiza e
os galegos a existencia dun autogoberno forte e dunha Xunta con
máis poder e decisión. A sentenza do Estai coincide cun cambio
político. Comprobaremos se desta volta (traballadores e emprendedores) atopan quen os defenda. Aí é onde se deberá ver tamén o
papel do nacionalismo, ademais de nos asuntos nominais.♦

GRIAL 166

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.

PACO VILABARROS

25 ANOS DESPOIS. O DIFÍCIL
NACEMENTO DA AUTONOMÍA.

A outra cara dos
novos conselleiros
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O perfil técnico non pode eclipsar a súa compoñente política

Claves para entender o novo Goberno
A. EIRÉ

Socialistas e nacionalistas pecharon a composición do Goberno antes do agardado e con menos tensións das supostas. Cales foron as claves e o por que da súa elección? Que representan no panorama socialista ou nacionalista? Cal é o perfil dos novos conselleiros máis
alá da nota oficial? Nestas páxinas tratase de darlles explicación a estas e outras preguntas.
Existe unha necesidade xornalística de poñerlles nome e adxectivos aínda aos procesos
máis complexos para que así
poidan ser mellor comprendidos
polos cidadáns. O Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño
ten moitas características que o
poderían definir. A primeira, e
non por obvia a máis salientábel, é a de “Goberno bipartito”.
Quere dicir, formado por dúas
forzas políticas, PSdeG-PSOE e
BNG en igualdade de condicións aínda que na proporción
que os electores lle conferiron a
cada quen en votos.
A segunda condición, tamén
fácil de deducir, é a de “Goberno
paritario”, onde homes e mulleres se reparten as carteiras na
mesma proporción. Polo demais,
as mulleres non só son un recheo, senón que ocupan carteiras
importantes como Política Territorial, Cultura ou Educación, por
citar tres delas.
A decisión dun goberno
paritario, cumprindo as promesas electorais de ambos os partidos, elevou a dificultade á hora
de nomear o gabinete pois a
proxección pública das mulleres
é moito menor que a dos homes
a méritos iguais e aínda superiores. Polo tanto, pode semellar
que o perfil do Goberno de Touriño é máis baixo que os anteriores cuxos integrantes sempre
gozaron de maior proxección
social pola súa vinculación aos
círculos de poder.
Outro dos nomes que se lle
poderían aplicar a este novo gabinete é o de “Goberno do cambio”. Non unicamente por relevar a Manuel Fraga e ao PP, senón, en primeiro lugar, polo
propio organigrama. Hai que resaltar, primeiramente, a creación dunha vicepresidencia única, con amplas competencias
que engloban as de tres consellarías anteriores ou tamén a
posta en marcha dunha conse-

Xosé Blanco na compaña de Emilio P. Touriño e a dona deste.

Pero non son
llaría como a de
DesenvolvemenXacobeo pasará unicamente os
cambios de orgato Rural para lonigrama. O novo
grar unha política a depender
goberno repreintegral para o
de Industria.
senta tamén un
interior de Galicambio xeracioza.
nal que se vai viA isto hai que
unirlles outras características: o sualizar aínda máis nos cargos
Xacobeo e Turismo pasan a de- intermedios do novo gabinete.
pender de Industria e Política Os actuais conselleiros teñen
Lingüística de Presidencia, co- unha media de 48 anos, seis memo propoñían os nacionalistas nos que o do último Goberno
no seu programa aínda que loita- Fraga que xa rexuvenecera na
sen até última hora por xestiona- última remodelación logo da catástrofe do Prestige. Pero reprela desde Cultura.

O
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problemas xudiciais levaron a
súa implicación en deseños polí- que o afastaran da carteira de
ticos na súa área está clara desde Sanidade e que lle tivesen que
atopar un novo acomodo, non
hai tempo.
Non é o caso de María Xosé tan doado, en Medio Ambiente.
A outra persoa “fixa” era RiCaride (Política Territorial), colaboradora desde moito tempo cardo Varela, o secretario de orgaatrás do PSOE. O estudo de ale- nización do PSdeG-PSOE, pregación ao PXOM vigués, no que destinado para Traballo, pois proaparecía o seu nome, foi unica- cede do sindicalismo da UGT. A
mente a título de asinante. A súa paridade e o perfil dos conselleiespecialidade son as comunica- ros levaron a que Antón Louro teña que continuar
cións e a verteen Madrid, cando
bración do país.
estaba no organiMaría Xosé Rubio (Sanidade) xa
liña ‘galeguista’ grama para ser
conselleiro
de
ocupou cargos
Cultura.
políticos na ad- do PSOE quedou
Se o goberno
ministración. E borrada do mapa,
de
Fernando
xa non digamos
González Laxe
Xosé
Ramón aínda que
significaba a deFernández (Ecofenestración e
nomía e Facen- se asumen
defunción da coda), que aínda
rrente galeguista
que vén da em- as súas propostas.
do
PSdeGpresa
privada
PSOE, pois Laxe
(Auna) foi miliprimeiramente
tante do PCE con
Touriño. Tamén ostentou res- tivo que renunciar aos seus
ponsabilidades en Economía afíns nas consellarías ante a precando o Cason, con non bo re- sión do partido e logo perdeu o
cordo da súa xestión para moi- congreso da Toxa, o goberno de
Touriño representa a culminatos alcaldes.
A conselleira de Educación, ción do ascenso dos ex militanLaura Sánchez, tamén está liga- tes comunistas aos máximos
da ao PSOE desde hai tempo, postos de dirección. En certo
sendo vicerreitora da Universi- xeito era unha dinámica que se
dade de Compostela dentro dun- daba noutras partes do Estado,
ha candidatura auspiciada polos pero que na Galiza aínda non se
visualizara axeitadamente.
socialistas.
Vén da páxina anterior

A

Os restos do PCE
chegan ao poder
O xeito non só de entender a política, senón de facela de Touriño
está moi presentes no seu Goberno. Tamén unha nova dinámica
que se abre no PSdeG-PSOE.
Ao novo presidente critícanlle os seus compañeiros de partido que tende a rodearse de
“fieis con pouca relevancia política, como se temese que lle
fosen facer sombra”. Esta pau- Anxo Quintana.
PACO VILABARROS
liña dos seus equipos dirixentes
Pero, ao mesmo tempo, en
afirman que a trasladou ao seus
correlación, Touriño tamén abre
conselleiros.
Non lle foi fácil a Touriño de- unha nova dinámica interna.
señar o novo Goberno. Á dificul- Dalgún xeito, desfaise da tutela
tade da paridade de xénero tivo de Francisco Vázquez ao asuque unirlle a situación do propio mir o cargo de presidente galepartido e, tamén, a necesidade de go e de secretario xeral do parcontar cos votos de todos os de- tido. Romeu, ao que moitos
putados en cada sesión, por ter a consideran o home de Vázquez
na Xunta, xa hai
maioría axustada
moito tempo que
por só un escano.
rachou amarras
A idea de prescins alcaldes
co alcalde corudir dos deputados
ñés, incapaz de
como conselleiros
situar un dos
non a logrou, fi- da Costa da Morte
fieis en San
nalmente.
gardan mal recordo seus
Caetano. A inTouriño atocógnita vai ser o
pouse con tres da actuación
seu grao de deconselleiros fixos. O primeiro, do novo conselleiro pendencia con
Madrid. A inciXosé Luís Ménde Economía
dencia do BNG
dez Romeu, ao
no Goberno poque, como anun- cando o Cason.
de servirlle ao
ciou A Nosa TePSdeG-PSOE
rra, hai tres mepara lograr autoses, lle ofreceran
nomía fronte ao
a Consellaría de
Presidencia se gañaban (a se- aparato central que nunca deu
cretaría xeral do PSdeG se ga- conseguido desde que Alfonso
ñaba o PP) para que aceptase Guerra lles xurou vinganza lovir de Madrid. O outro conse- go que os socialistas galegos se
lleiro “nato” era Manuel Váz- opuxesen aos seus planos para
quez Pachi, que renunciou ao situar o Estatuto galego como
seu cargo de alcalde do Carba- de segunda división. Precisalliño e deputado provincial para mente, a reforma estatutaria vai
encabezar a lista ourensá. A súa ser a gran pedra de toque para
posición como responsábel do os socialistas e para Touriño en
partido en Ourense e os futuros particular.♦

O

Tareixa Táboas, Alfredo Suárez Canal e Ánxela Bugallo, conselleiros do BNG.

PACO VILABARROS

O BNG analizará se os seus
conselleiros cesan como deputados
Se os socialistas tiveron problemas para encaixar as consellarías,
non tivo menos o BNG. O debanar dos nacionalistas non foi, nin
será nos cargos intermedios, a necesidade de procurarlles acomodo aos dirixentes. Ao non estar no
goberno nunca, non ten aínda
esas servidumes. Por outra parte,
os acordos dos nacionalistas de
que os cargos públicos cobren o
mesmo que na súa vida privada
fai os postos menos apetecíbeis.
O problema dos nacionalistas foi o de atopar o perfil das
persoas axeitadas para os postos
e, ao mesmo tempo, conxugar as
distintas sensibilidades internas
dando unha imaxe de renovación
(“un novo BNG”, en palabras de
Anxo Quintana) na sociedade.
O de Alfredo Suárez Canal,
para a área de maior peso, Desenvolvemento Rural, era unha aposta segura, se non fose pola súa decisión de deixar a primeira liña da
política. A aceptación de Canal
non só representa unha garantía de
solvencia cara a fora, senón unha
garantía política para a militancia,
pois a súa presenza dálles “tranquilidade”, en reflexións pulsadas
en diferentes ámbitos do BNG.
A outra dificultade dos nacionalistas era a decisión de que
os conselleiros tivesen un claro
perfil político, pero, ao mesmo
tempo, que non duplicasen cargos. Os nomes de Fernando
Blanco e Ánxela Bugallo, que
soaron desde un comezo, tiñan a

pexa de que eran parlamentarios.
Finalmente a Executiva decidiu apostar por estas dúas persoas, non sen discusión, segundo puido saber A Nosa Terra.
Agora os nacionalistas cuestionarán se abandonan ou non os
seus escanos parlamentarios.
Fernando Blanco, cunha ampla traxectoria política dentro do
nacionalismo, forma parte de varios consellos de empresas e fundacións, representando o BNG,
polo que conta con coñecementos e relacións do sector empresarial e industrial. Pero, sobre todo, Blanco descubriuse como un
gran xestor desde a súa responsabilidade na área económica do
goberno de Lugo. Unha fama
que levou ao Concello do Ferrol,
presidido polo PP, a querer fichalo como técnico para endereitar
as súas finanzas.
Ánxela Bugallo representa
unha das sensibilidades do BNG,
organización na que ten un considerábel peso político e hoxe
ocupa o cargo de portavoz adxunta. Ten unha moi boa sintonía
con Quintana, voceiro nacional e
vicepresidente da Xunta.
Non é Ánxela Bugallo unha
das caras coñecidas do nacionalismo dentro da Cultura. O seu perfil
é, polo tanto, claramente político,
e o nomeamento das direccións
xerais e outros cargos intermedios
vai marcar, dalgún xeito, a orientación final da consellaría.
A gran sorpresa do Goberno,

non só dos conselleiros nacionalistas, foi o nomeamento de Tereixa Táboas para conselleira da
Vivenda. Se os nacionalistas tiñan moitas opcións para Cultura,
non barallaron tanto para Vivenda. A necesidade de que fose unha muller, logo de que Quintana
convencese os seus compañeiros
de que Bugallo asumise Cultura,
condicionaba a elección.
Táboas ten un sobresaínte no
estudo da vivenda, urbanismo e
ordenación territorial (unha aposta clara dos nacionalistas), con
varios libros publicados e numerosos estudos. A súa formación
neste campo provén do nacionalismo, xa que un dos seus mentores foi César Portela. Nunha entrevista despois de ser electa asegura que “ser independente non
significa que non teña unhas afinidades políticas claras. Hai seis
anos apoiei abertamente, por
exemplo a candidatura de Lores
en Pontevedra”. A decana dos arquitectos galegos estaba xa no
punto de mira electoral do BNG
pero non accedeu a ir na súa lista
por Pontevedra. O seu perfil dá a
imaxe de apertura do BNG cara a
novos sectores sociais e de
“modernidade”, un perfil que salientan os nacionalistas, ademais
da súa cualificación técnica.
Pero os nacionalistas aínda
teñen que despexar moitas incógnitas, entre elas o papel que vai
ter Antón Losada dentro do organigrama da vicepresidencia.♦

Tareixa Táboas:
‘A especulación vai unida ás presas’
A nova conselleira de Vivenda,
María Tareixa Táboas, defende o
urbanismo como “elemento conformador do país”, nega os tópicos do denominado “feísmo”,
pois para ela non é un problema
estético, senón de “deterioro”.
Afirma que “até hai 20 anos, a
arquitectura rural estaba ben feita” e que “tampouco é un problema de cartos”, senón de “non
adaptar nin as construcións nin
os materiais ao contorno no que
se vive”. É polo tanto, un problema de perda da cultura propia.

Para a nova conselleira as
leis non resolven moitos dos
problemas, “a mellor proba é
que a arquitectura popular se fixo sempre sen leis e, non obstante, estaba ben feita. O gran
problema de Galiza é quen algunhas leis que son importantes
non se cumpren”.
Para Táboas, o problema está na especulación: “especulación vai aparellada ás presas, de
querer facelo todo con rapidez
para gañar cartos. Iso é motivo
para que non haxa tempo para

pensar o que se está a facer”. E
aínda vai máis alá: “estase a
construír tal cantidade de vivenda que non permiten ver o impacto que, a todos os niveis, van
ter esas construcións”.
Para Táboas, a arquitectura
actual estase a converter “nun
espectáculo coma o fútbol, onde se precisa de grandes fichaxes para chamar a atención”.
Estas son algunhas das reflexión que realizada nunha entrevista publicada por A Nosa
Terra o 24 de xullo do 2003.♦
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O presidente da Xunta defende o diálogo e a integración na toma de posesión

Un só gaiteiro no Obradoiro
PERFECTO CONDE
Nada a ver coas anteriores celebracións con centos de gaiteiros
de Manuel Fraga. Os actos desenvolvidos no parlamento e na
Praza do Obradoiro para celebraren a toma de posesión do
novo presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, marcaron o
comezo dun novo estilo político.
No salón dos Reis do pazo do
Hórreo soaron firmes as palabras da presidenta do Parlamento, Dolores Villarino, para
anunciar a promesa oficial do
cargo que xa ocupa Emilio Pérez Touriño. Diante do ministro
de Administracións Públicas,
Jordi Sevilla; a ministra de
Agricultura, Pesca e Alimentación, a galega Helena Espinosa;
dos presidentes de Cataluña,
Pasqual Maragall; Asturias, Vicente Álvarez Areces, e Aragón, Marcelino Iglesias; dos ex
presidentes da Xunta Xerardo
Fernández Albor, Fernando
González Laxe e Manuel Fraga
Iribarne, e dunha nutrida representación da vida política, económica, empresarial, cultural e
social de Galiza, o discurso do
novo presidente marcou o compromiso de “gobernar para todos” dende a base de que “Galiza é unha tarefa común, e este
país ten unha das súas maiores
riquezas na súa pluralidade interna”.
Escoitárono con atención
Isaac Díaz Pardo e Suso de Toro;
os banqueiros Xosé Luís Méndez e Xulio Fernández Gaioso:
os empresarios Alfonso Paz-Andrade, Manuel Jove, Emilio Fernández, Honorato López Isla,
Toxeiro ou Antonio Fontenla e a
totalidade dos deputados e responsábeis políticos e sindicais
galegos. Tamén a nai, a muller e
os dous fillos de Touriño, que
non puideron evitar que corresen
algunhas bágoas de emoción
dende os seus ollos.
No seu discurso anunciou
Touriño que se vai “abrir un camiño novo na historia de Galiza”
porque “chegou o momento de
afondar precisamente naquilo
que a nosa autonomía ten de autogoberno, de capacidade para
gobernarnos a nós mesmos dende a colaboración leal e a solidariedade co resto de España, mais
nunca dende a tutela e menos
aínda dende a submisión”.
Salientou o feito de que
“por primera vez, a socialdemocracia galeguista, agrupada
no PSdeG-PSOE e o nacionalismo democrático nucleado
arredor do BNG, van dirixir
Galiza” mediante “unha fórmula habitual e ordinaria na maioría dos países de Europa e que
tamén vai funcionar con toda
normalidade en Galiza”.
Convidounos a todos a concibir a política “como un permanente exercicio de diálogo, de
negociación e de acordo, é dicir,
como unha actividade que precisa de actitudes similares ás que
adoptamos todos e cada un de
nós na nosa vida cotiá, e, xa que

Quintana e Touriño saúdanse na Praza do Obradoiro. Abaixo, o gaiteiro Xesús Vaamonde.

logo, non lle ter medo ás diferenzas nin á diversidade”.
Himno mutilado
Lástima foi que un pequeno incidente protocolario estivese a
piques de provocar a primeira
disensión pública entre membros das dúas forzas que están
poñéndose a gobernar Galiza.
Despois de escoitar o himno, o
voceiro nacionalista no Congreso dos Deputados e secretario
xeral da UPG, Francisco Rodríguez, fixo notar a súa disconformidade pola supresión da terceira estrofa da letra de Pondal,
aquela que fai diferenza entre os
“bos e xenerosos” e os que se
mostran “iñorantes, féridos, duros, imbéciles e escuros”. Segundo Rodríguez, o himno e ouPACO VILABARROS

tros sinais oficiais de Galiza están regulados por lei, e a súa
mutilación representa falta de
respecto a esa lei e a Galiza. Os
responsábeis do protocolo tomaron bo coidado de que este
incidente non se repetise no
posterior acto da praza da
Quinatana, onde o himno, interpretado pola Real Filharmonía
de Galiza, comprendeu a súa
versión íntegra e oficial. Non
foi esta a primeira vez que a interpretación pública do himno
provoca protestas nacionalistas.
Durante os longos tres lustros
nos que estivo Fraga no poder
tamén se suprimou esa estrofa
varias veces.
Política de integración
No Obradoiro abondou con unha
gaita, magnificamente tocada
por Suso Vaamonde, para interpretar a Real Marcha do Antigo
Reino de Galiza. E coa voz de
Maria Pujalte, para recitar versos
de Xavier Seoane e Luís Pimentel. Magnífica a interpretación
do Egmont de Beethoven por
parte da Real Filharmonía de
Galicia, dirixida por Ros Marbá,
e soberbia metáfora cinematográfica da nosa xeografía a que
mostrou Miguel Piñeiro nun
convite a que nos miremos no
espello da paisaxe.
Touriño, xa en pose de máxima autoridade galega, repetiu
gran parte das mensaxes que
veu espallando dende a súa investidura no parlamento e engadiu algunha nova, coma de
“converter a esperanza dos galegos en goberno, e facer das
súas expectativas as políticas

que o guíen”. Ou o feito de dirixirse especialmente “aos que
non apoiaron o cambio para
chamalos a compartir con nós a
esperanza” porque “a política
do cambio debe ser e vai ser unha política de integración. Dos
que participaron do cambio e
dos que teñen outras aspiracións”. Segundo enfatizou no
Obradoiro, o máximo obxectivo
do novo gobernante “será que
ninguén se sinta excluído nesta
sociedade, que ninguén se sinta
estraño á marcha xeral do país,
calquera que sexan a súa situación ou as súas ideas”.
Touriño falou da vía galega
como “liña de desenvolvemento
autonómico no que convivan
identidade e solidariedade”, e
salientou que “estamos chamados a ser un referente no debate
da ordenación territorial do Estado”. “Galicia –dixo– comparte con Cataluña e Euskadi as dimensións identitarias que a definiron constitucionalmente como unha comunidade histórica,
pero ademais comparte con Andalucía e outras comunidades as
necesidades de solidariedade
interterritorial”.
Mostrándose herdeiro dun
pasado e disposto a decidir qué
parte desa herdanza queremos
manter viva e cal queremos superar, Touriño mostrouse orgulloso de pertencer ao “país do
Mestre Mateo e de Martín Códax, do Padre Feixóo e de Martín Sarmiento, de Rosalía de
Castro e de Curros Enríquez,
dese magnífico tesouro de beleza, dignididade e intelixencia
que se prolonga durante todo o
século XX en figuras senlleiras
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da arte e da literatura e que nos
pon a par dos principais países
de Europa”. “Terei sempre en
conta –dixo tamén– o exemplo
ilustrado e galeguista de Daniel
Castelao, dos Villar Ponte, de
Ánxel Casal, de Xaime Quintanilla e de tantos outros que adicaron o mellor das súas vidas e
a flor dos seus esforzos á chegada dun día como o que hoxe
estamos vivir”.
Austeridade ou elitismo?
O acto da praza do Obradoiro
non foi do gusto de todos. Contra a opinión dos que o deseñaron e organizaron, que din estar
seguros de que reflectiu un xeito moderno, culto, nacional, leve e transparente de entender a
política no novo tempo que se
abre en Galiza, algunhas persoas máis conservadoras e próximas ao PP, pero tamén algúns
socialistas e nacionalistas, observaron no seu desenvolvemento “elitismo de máis” e
“mesmo certo resabido afastamento do pobo”.
Citan, como exemplo, que
só poidesen acceder á praza os
convidados e que moita xente
que quixo asistir ficou fóra do
acto porque non lle deixaron entrar. Deuse mesmo unha anécdota significativa. Un grupo de
mulleres corría para entrar no
Obradoiro e varios policías paráronas. “Non poden pasar”, dixéronlles. “Como que non podemos entrar nunha praza pública?” “Son órdes que temos que
cumprir”. “Pois, cando os gaiteiros de Fraga, pasabamos sen
problema”.♦
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O debate de investidura marca as coordenadas nas que se moverán os tres partidos

A reforma do estatuto será eixo da lexislatura
A.E.
Algúns aínda non o crían, sobre todo fóra de Galiza, pero xa rematou a xeira de Manuel Fraga. Comeza o “cambio” segundo se puxo
de manifesto na sesión de investidura de Emilio Pérez Touriño como presidente de Galiza o 29 de xullo do 2005. O BNG deulle o seu
apoio pero deixou claro que, no goberno bipartito, manterá os seus
sinais de identidade nacionalistas. “Diálogo, pacto, concertación e
talante”. Esas serán as divisas do novo goberno.
Dous proxectos distintos e un go- PP sexa máis reivindicativo ante
berno común. Ese é o pacto entre Madrid ca eles?, pensa Fraga.
socialistas e nacionalistas para gobernar. Así quedou demostrado no O novo Estatuto de autonomía
debate de investidura. O novo presidente, Emilio Pérez Touriño, re- O principal cabalo de batalla dos
alizou o seu discurso en base ao primeiros meses do novo goberpacto asinado cos nacionalistas. O no, xa que logo, vai ser a reforma
voceiro do BNG, Anxo Quintana, do Estatuto de Autonomía. O
tamén presentou un discurso con compromiso de Pérez Touriño
perfís presidenciais no que deixou foi claro. A reivindicación de
claro os sinais nacionalistas que Anxo Quintana, contundente no
ideolóxico, precisa necesidades.
impulsarán a súa xestión.
Pérez Touriño recoñeceu a “A asunción da Policía Autonólexitimidade democrática e aínda mica ou máis competencias en
a necesidade política de que os pesca rachan a unidade de España”?, preguntounacionalistas
lle a Fraga. “Penmanteñan as súas
semos máis no
ideas programátie o sucesor
que a Galiza lle
cas no novo Gofai falta e menos
berno. Quintana, de Fraga remata
na unidade de Espola súa parte,
paña. Queiran ou
deixou claro que coa autonomía
non a reforma do
só hai un progra- do PPdeG
Estado está en
ma, o asinado por
PACO VILABARROS
marcha”, con- Francisco Rodríguez (BNG) e Xosé Blanco (PSOE) abrazáronse no Parlamento.
ambos os parti- será moi difícil
cluíu Quintana. cias máximas que puidese lograr dicar a “débeda histórica” que o para unir a xente, non para dividos, e un gabineUn Fraga que calquera outro, pero Fraga prefe- Estado ten con Galiza. Pérez dila”.
te, o presidido por reformar o Estatuto.
tivo que asumir a riu referirse a famosa LOAPA, re- Touriño asumiuna aínda que utiTouriño.
Aproveitou Touriño para fanecesidade da re- coñecendo que fora un recorte au- lizando a verba “déficit”, na vez cerlle un canto ao goberno ZapaAs diferenzas
forma estatutaria tonómico imposto polo 23-F, ao de “débeda”. Así está escrito no tero, da que non gustaron nada os
ideolóxicas entre
e un Touriño que que AP se opuxera, aínda que era acordo de goberno. O novo pre- nacionalistas. Pero, ao mesmo
nacionalistas e sonon só a aceptou o principal demandante de coutar sidente botoulle a culpa ao PP, tempo, Touriño mostrouse discialistas van ser
explotadas polo PP ao longo da como prioritaria (no período de as autonomías cun discurso seme- ao Goberno Aznar concreta- posto a ser reivindicativo ante
lexislatura. Deixouno claro Fraga negociacións cos nacionalistas llante ao que utiliza agora sobre a mente, do atraso que Galiza ten Madrid, se é preciso.
na súa intervención. O aínda vo- negaba que o fose) senón que ta- unidade de España.
non só en infraestruturas, senón
Pero Fraga volvía tentar deceiro do PP chegou a opoñer os mén asumiu o termino de “naPorque o PP deixou claro tamén en sanidade, educación buxar unha Galiza ideal consvotos autonomistas de PP e ción” para Galiza, que, como di- máis unha vez como entende o ou emprego. Quintana recorda- truída durante o seu longo manPSOE aos confederais do BNG. xo, xa aparecía no primeiro bo- diálogo: unicamente en base ás ríalle ao PP como se negociaran dato. Poñía tanta teima que até
Pero Fraga non estará lide- rrador que presentaron os socia- súas propostas. Así Fraga, cun a toda présa as transferencias negou as estatísticas: “na Galirando o PP máis alá do mes de listas para esta reforma.
discurso entre presidencial –pro- sanitarias.
za non existe emigración”. FraPero a postura do PP de com- poñendo puntos para pactar, pero
outubro, cando se realice o conO BNG pactou co PSdeG, ga sacou números para mostrar
greso que elixirá o seu sucesor. prometerse na reforma do Estatu- tamén de despedida e defendendo non co PSOE. Así, o voceiro que entran máis inmigrantes
Non é que non queira, pero di- to e entrar no diálogo, soou máis a o seu labor de goberno (leva con nacionalista, reclamou do Esta- que galegos saen. Recoñeceu
versas fontes do PP opinan que ameaza que a oferta de consenso, ese mesmo discurso tres lexisla- do que cumpra os compromisos que marchan traballar ás Canao lóxico é que lle dea paso tamén como puxo de manifesto Quinta- turas)– tenta levar a iniciativa po- con Galiza e que comece a fa- rias, Madrid ou Barcelona. Peno parlamento ao seu sucesor. na. “Se non se fai como digo eu, lítica dun PP ensanguentado en celo nos próximos orzamentos, ro, “pódeselles negar o seu dePor iso Fraga non quere que o non se fai”, releou o voceiro do batallas internas.
que o BNG non apoiará se non reito a viaxar?”
sucesor sexa nomeado automati- BNG a intervención de Fraga.
Os “grandes temas” para a se cumpren as súas demandas,
Tanto Quintana coma TouriFraga fixou os límites dese re- concertación que propuxo Fraga aínda que deixou claro que os ño incidiron en que o pacto socamente candidato.
De momento, Fraga faise forma na Constitución e o vocei- foron: autogoberno, infraestru- orzamentos do primeiro ano de cial para crear máis emprego seacompañar de Alberto Núñez ro nacionalista preguntoulle se o turas, financiamento autonómi- Zapatero foron moito mellores rá unha das prioridades.
Feixóo e Xosé Manuel Barreiro PP permitiría que Galiza quedase co, financiamento local e a refor- que os de Aznar. Quintana conO debate rematou con aplaucomo escudeiros. A proba máis atrás na reconfiguración do Esta- ma do Estado.
testoulle a Fraga sobre as rei- sos e unha elección de presidente
senlleira foi cando se dirixiu a do de Catalunya e máis Euskadi.
vindicacións fronte a Madrid: onde o cheiro a novo podía con
felicitar a Touriño rematada a se- Fraga non contestou. O PP en Va- A débeda histórica
“vostedes propoñen unha gue- pantasmas do pasado e a idea de
lencia impulsou que o novo Estasión de investidura.
rra de propaganda. Esquézanse Galiza como país aparecía máis
Pero o relevo de Fraga á fon- tuto tivese as mesmas competen- Anxo Quintana seguiu a reivin- da propaganda, o goberno está alá das posturas partidarias.♦
te do PP vai marcar tamén a política partidaria en temas centrais
para Galiza. Un sucesor, que
asuma a estratexia de José María
Aznar (ten a mesma Raxoi?) de
querer rematar coa autonomía
partidaria galega do PPdeG, imA. EIRÉ
posibilitaría un acordo sobre a
O novo presidente, Emilio Pérez Touriño, Non é cuestión de bos e malos nun goberno, dadáns galegos, como individuos, teñan prireforma estatutaria.
foi sempre un cadro político que gustou coma Felipe González e Alfonso Guerra. O vilexios, pero si demandamos os nosos deParellamente á “unidade de
máis da eficacia que da imaxe. Así está a di- BNG sitúa o PP e a Fraga como adversarios reitos colectivos”.
España”, ao xeito aznariano, o
rixir o cambio, discretamente. De xeito tan e bótalles en cara a súa política baseada na
Ao PP xa non lle vale Fraga, nin a cantioutro campo de batalla do PP
mainiño que, moitas veces, non se olla.
imposición e contraria ao diálogo.
lena do que fixo do pasado. Un novo gobervaino situar nas reivindicacións
Pero non é so imaxe. É a política do PSEsa vai ser a súa gran baza durante toda a no aséntase, para o bo a para o malo, nas
maximalistas do denominado
deG-PSOE que pretende engaiolar os vo- lexislatura. O potencial dun BNG que neste obras do anterior. Teñen que procurar non
Plano Galiza, que o PSOE asutantes do PP en base a gabar a figura de Fra- debate mostrou a súa nova cara: pragmatismo só un novo líder, senón tamén un novo dismiu. Se Fraga tenta buscarlle as
ga e mesmo os seus logros como presiden- e ideoloxía que chegue aos cidadáns.
curso. Un discurso que deben elaborar para
cóxegas ao PSOE no eido ideote. O que soa discordante cando logo deSe cadra podía resumirse nunha frase de Galiza porque aquí a política, cada vez
lóxico, no plano das reivindicanuncia as falcatruadas á democracia.
Quintana contestándolle a Fraga: “Galiza máis, vai estar en clave galega. Esa é a nocións concretas, faino co BNG.
O contrapunto pono Anxo Quintana. non é Murcia. Non pretendemos que os ci- va dinámica, inexorábel para Raxoi.♦
Van deixar os nacionalistas que o

S

O cambio chega mainiño
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O novo presidente da Xunta propón rexeneración democrática,
maiores investimentos e máis respecto pola cultura galega

As seis reformas de Touriño
PERFECTO CONDE
O discurso de investidura de
Emilio Pérez Touriño serviu
para definir as seis liñas mestras do que será o novo goberno de coalición entre socialistas
e nacionalistas. A nova Xunta
propón reformas profundas
para “fortalecer a Galiza no
plano institucional, socioeconómico, político e cultural”.
Debeu ser por aquilo de que o
cortés non priva do valente polo
que Emilio Pérez Touriño citou
a Miguel de Cervantes para sinalar que “tanto o vencedor é
máis honrado, canto máis o vencido é reputado”, e aproveitou a
ocasión para anunciar que someterá á consideración da Cámara
“unha norma para regular o estatuto das persoas que ocuparon a
presidencia de Xunta”.
O daquela aínda candidato á
presidencia da Xunta presentou
o programa de goberno como resultado dun acordo asinado entre o PSdeG e o BNG, salientando que os dous partidos manteñen a súa propia identidade, as
propias ideas e a súa autonomía.
“Para gobernar xuntos –dixo–
non é necesario que os socialistas asumamos o ideario nacionalista nin que o BNG asuma as
ideas socialistas. Chega con que
compartamos unha visión común do que Galiza necesita para
os vindeiros catro anos e nos
comprometamos mutuamente
cun programa de obxectivos e
de medidas concretas”.
Neste marco político, Touriño artellou a acción de goberno
arredor de seis eixos básicos:
“Fortalecer Galiza como realidade política e institucional, dar unha nova dimensión á presenza de
Galiza en España, mellorar a calidade da nosa democracia,
orientarnos de cara a un desenvolvemento económico rápido e
intenso, equilibrado e sostíbel,
garantir a calidade e a eficiencia
dos servizos públicos esenciais, e
a defensa da promoción da lingua
galega e da cultura de Galiza”.
Falou da necesidade de “reformar o Estatuto para afrontar
con eficacia os problemas e acadar os nosos obxectivos como
país nos próximos anos”, e mostrou o desexo de que a súa elaboración se inicie dentro dos seis
primeiros meses da lexislatura.
Segundo o novo presidente da
Xunta, a reforma estatutaria
cumprir os seguintes obxectivos:
a) ampliar e asegurar os dereitos
dos cidadáns, b) contribuír ao
desenvolvemento económico, á
creación de emprego e ao benestar social, c) estabelecer unha estrutura institucional máis democrática e ao mesmo tempo máis
eficaz, d) reforzar a identidade
linguística e cultural do país, e)
dotarnos dun marco de competencias coherente e suficientemente garantido, f) instituciona-
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neralización do uso das novas miso de dotar a Galiza das infratecnoloxías en todos os ámbitos estruturas necesarias, estimando
da sociedade, a dotación de in- como mínimo o oito por cento
fraestruturas para canalizar toda do investimento total previsto
a actividade do país, a protec- no citado plano.
Partindo da idea de que “o
ción do ambiente, o equilibrio
territorial e a existencia de con- alicerce fundamental da indentidadicións de equidade social sosti- de colectiva de Galiza é a súa lingua e a súa cultudas por políticas
ra”, o agora presisociais activas.
dente galego anunNesta direccultivo e
ciou que o novo
ción, anunciou a
Goberno vai ser
duplicación do defensa do idioma
belixerante en tres
gasto público en
liñas de actuación:
investigación e galego segue
a defensa da liberinnovación tecnodade de creación e
lóxica para con- esixindo un
de expresión cultuseguir en catro
ral, a protección e
anos que Galiza compromiso
posta en valor do
destine a isto o decidido dos
noso patrimonio
1,5 por cento do
cultural, histórico e
seu produto inte- poderes públicos
artístico, a promorior bruto. Tamén
ción de industrias
comprometeu a para xeneralizar o
creación de cen- seu coñecemento en da creación e o traballo dos creadores
tros de investigaculturais e a súa dición e de cencia e todos os ámbitos’
fusión en Galiza e
tecnoloxía en colaboración co Go- EMILIO PÉREZ TOURIÑO en todo o mundo.
Salientou que
berno central e as
“o cultivo e deuniversidades, a
posta en marcha dun plano estra- fensa do idioma galego segue
téxico da sociedade da informa- esixindo un compromiso decidición e axudas públicas de 300 eu- do dos poderes públicos para xeros por cada fogar para adquirir neralizar o seu coñecemento en
ordenadores con acceso á internet todos os ámbitos da sociedade”,
mediante tarifa plana e conta gra- e dixo que “temos, para iso, un
bo instrumento, o Plano de Nortuíta de correo electrónico.
Touriño adiantou que o Go- malización Lingüística aprobaberno galego porpoñerá que no do unanimemente no 2004”, que
Plano Estratéxico de Infraestru- se comprometeu a desenvolver
turas e Transporte do goberno incluíndo a correspondente docentral e nos planos comple- tación de recursos nos próximos
mentarios, se recolla o compro- orzamentos da Comunidade.♦

‘O

lizar a presenza de Galiza na
Unión Europea e no exterior.
No seu discurso, Touriño
abondou na necesidade de fortalecer a democracia. “Hai un ámbito da vida pública de Galiza
–dixo– que necesita un cambio
rápido, intenso e profundo, un
ámbito no que hai moito que
cambiar e pouco que conservar, é
o das prácticas políticas levadas a
cabo dende o poder. Nos últimos
16 anos instalouse unha cultura
política de exercicio do poder que
impregnou todos os ámbitos e todas as estruturas da Administración e incluso da sociedade galega; unha cultura que, por dicilo
suavemente, non é compatíbel
cos valores e co funcionamento
dunha democracia moderna”.
Para combater estas malas
prácticas, anunciou que se vai
traballar “por instaurar os valores cívicos das mellores democracias, a soberanía do cidadán,

a submisión dos gobernantes
respecto aos gobernados, a autoconsideración dos membros da
Administración como servidores
públicos, a trasnparencia e a
limpeza nos procedementos”.
No tocante á situación laboral e o compromiso cos mozos
que agora se ven obrigados a seguir emigrando, en moitos casos,
Touriño dixo que “crear emprego é a primeira necesidade da sociedade galega e será o primeiro
obxectivo do Goberno galego”.
Comprometeuse a “iniciar inmediatamente os traballos para acadar un pacto polo emprego no
que todas as partes quedemos
comprometidas e enfocar a nosa
actividade, con carácter prioritario, cara a este obxectivo”.
Baseou en seis piares a necesidade de que Galiza medre intelixentemente: a capacitación das
persoas mediante a educación, a
innovación tecnolóxica e a xe-
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Manuel Fraga: ‘O programa de goberno
só tivo por obxectivo retirar do poder a forza máis votada’
Manuel Fraga, aínda que manifestou a súa vontade de non
verter a máis mínima dúbida
sobre a lexitimidade democrática de que Touriño acceda á presidencia da Xunta liderando o
segundo grupo parlamentario e
grazas a un pacto coa terceira
forza, non puido evitar dicir
que “tanto o Goberno da nación
como os de todas as comunidades autónomas, agás Cantabria,
están sendo desempeñados polo
líder da forza política máis votada nas respectivas eleccións
lexislativas”.
E, xa en materia, Fraga díxolle a Touriño que non lle envexaba a súa posición “dada a composición da coalición que o
apoia”. O xa ex presidente galego dixo que o programa aprobado polo PSdeG e BNG “é un plano de goberno construído despois das eleccións, forzado polos
resultados e dirixido única e exclusivamente a desprazar do goberno o partido vencedor. Cecais
por iso é un programa, en liñas
xerais, inconcreto, incompleto e
que carece de compromisos específicos. Nin sequera algúns
que vostedes incluíran no pro-

diferenzas partidarias. Propoñé- para a reforma dunha norma
moslle un pacto polo autogober- que, á luz da experiencia, é pono, un pacto polas infraestru- síbel mellorar e perfeccionar.
turas, un pacto polo financiea- Neste punto quero ser extremamento, un acordo sobre o pacto damente preciso nos termos do
local e un pacto sobre as refor- diálogo e o pacto que o PP de
mas institucionais do Estado das Galiza está disposto a subscriAutonomías”.
bir. Nós aceptaSobre a posímos a apertura
bel reforma do
de negociacións
ceptamos
Estatuto, Fraga
conducentes á
pronunciou as a apertura
reforma do Estaseguintes palatuto de Autonobras: “Precisa- de negociacións
mía de Galiza.
mente porque co
Nós participaactual
marco conducentes
mos no proceso
constitucional e
de reforma coas
estatutario é po- á reforma
nosas
propias
síbel avanzar no do Estatuto’
propostas. E nós
autogoberno,
coincidimos
non considera- MANUEL FRAGA
cunha
gran
mos que a reformaioría social,
ma do Estatuto
que inclúe boa
de Autonomía
parte dos líderes
sexa unha priorido Partido Sodade absoluta. Aínda é posíbel cialista, en que as reformas
avanzar máis, e aí están as no- estatutarias deben facerse densas propostas para asumir novas tro do marco da vixente Consticompetencias e as teses da Ad- tución. Se a reforma ten como
ministración Única. Pero que límites os estabelecidos pola
non sexa unha prioridade non Constitución, saiba que contará
quere dicir que non esteamos coa nosa leal colaboración para
dispostos a chegar a acordos levala a bo porto”.♦

‘A

grama electoral socialista, como
por exemplo o de crear 140.000
postos de traballo, reconvertido
agora na intención de fomentar
un pacto polo emprego”.
Aínda así, Fraga anunciou
que “o PP fará unha oposición
leal, construtiva e responsábel”
para “colaborar no mantemento
da estabilidade das nosas institu-

cións de autogoberno”, e agradeceu o convite que lle fixo Touriño ao diálogo. “Aceptamos a
súa oferta de diálogo e consenso
–dixo–, e propoñémoslle ampliala para a subscrición de cinco grandes acordos institucionais nos grandes temas nos que
o supremo interese de Galiza debe estar por riba das lexítimas

Anxo Quintana: ‘Cómpre cambiar un goberno
ao servizo dun partido por outro ao servizo dos cidadáns’
Anxo Quintana foi contundente
analizando os últimos momentos do goberno de Fraga: “A cada adxudicación, licitación e
contratación das últimas semanas milleiros de persoas contestaban preguntándose que terían
feito para que un home e un goberno a quen a cidadanía tiña
outorgado a súa confianza durante tanto tempo os tratase agora con tal falta de respecto. Porque iso é o que se fixo dende o
goberno en funcións: faltarlle o
respecto á xente”. Por riba diso,
Quintana dixo que “onde algúns
pensan deixar a terra queimada
das súas decisións, eu vexo a esperanza , o traballo e a imaxinación que van construír un país
novo, máis decente, máis xusto,
máis libre e máis solidario”.
Quintana falou do “alento de
limpeza e competencia que vai
impulsar unha profunda reforma
da Administración pública deste
país. O mandato dos cidadáns foi
contundente: hai que cambiar un
goberno hipertrofiado a ao servizo dos intereses de partido por
un goberno ao servizo da cidadanía. Un goberno máis pequeno,
máis áxil e máis eficaz que remate co despilfarro burocrático e
o clientelismo. É o mesmo alento de verdade que vai devolverlle
á xente os medios de comunicación públicos para pólos ao seu
servizo e que lle vai pór fin á política de intercambio de silencio
por favores e propaganda”.
O agora vicepresidente da

mereza tal nome que non vaia claro. “Somos galegos porque
acompañado do respecto polo existe a lingua galega –dixo.
medio natural no que se asenta. Agora do que se trata é de pór o
E por iso o goberno promoverá goberno ao servizo da lingua e
o traslado de Ence. Para asegu- non de utilizar a lingua para lirar que o ciclo produtivo se turxias petrificadas. A lingua ten
complete en Galiza e para reva- que estar aí onde naceu: no medio da sociedade,
lorizar a ría de
no medio do poPontevedra como
bo. Ser o que
enclave natural e
ai que liberar
sempre foi: o
produtivo”.
medio habitual
Sobre a Galide expresión da
za interior dixo os emprendedores
que hai que de- galegos do papeleo, nosa xente”.
Sobre a reforvolverlle a vida e
ma estatutaria,
converter as súas a burocracia,
Quintana dixo
vilas e aldeas “en
que “Galiza nelugares de espe- a incompetencia e
cesita unha norranza e oportuni- o clientelismo’
ma básica ambidades, sitios con
ciosa para afroncalidade de vida e ANXO QUINTANA
tar os retos do séonde a xente volva crer nas súas
culo XXI e un
goberno comproideas e nos seus
metido coa prioproxectos”. Falou
de apostar “pola agricultura de ridade de impulsar a elaboración
calidade, a posta en marcha de dun novo Estatuto no que caibainstrumentos revitalizadores co- mos todos e todos nos sintamos
mo os bancos de terras e unha parte. O Estado Español vive un
nova lei de concentración parce- momento de metafmorfose e
laria”. E mostrouse contundente cambio que Galiza non pode percos incendios: “Propóñolles pac- mitirse perder outra vez por tetar unha política unitaria de xes- mor, por conformismo ou por
tión forestal preventiva que vaia conveniencia. O novo Estatuto é
sempre un paso por diante dos a chave para parir o mellor futuespeculadores do lume, practique ro para Galiza. Só quen serve ana tolerancia cero cos criminais tes os intereses de partido que os
incendiarios e impulse políticas interese dos galegos pode intenforestais activas que poñan en tar confundilos negando a imvalor os nosos montes”.
portancia do Estatuto para as súEn materia cultural e lingüís- as vidas ou afirmando que nin
tica, o líder do BNG tamén foi lles importa nin lles afecta”.♦

‘H

Xunta dixo que “a creación de
emprego de calidade pasa por
cambiar as políticas económicas
e industriais antigas e ineficientes. Hai que liberar os emprendedores galegos do papeleo, a
burocracia, a incompetencia e o
clientelismo que levan afogando tanto tempo as forzas creadoras da economía galega... O
que crea emprego de calidade é
a comptetividade e a innovación, non a subvención e a dependencia. Os gobernos que
crean emprego son os que saben
conectar e pór en valor a ecuación básica do benestar e que figura como prioridade no contrato de goberno presentado: edu-

cación máis innovación máis investigación máis empresa igual
a emprego”. Dixo que “este goberno no pode parar até acabar
co machismo laboral e ver implantados e garantidos dous pricipios básicos: a igual traballo,
igual salario e a mesmo mérito,
mesmas oportunidades”.
Quintana adicoulle atención
específica ao ambiente. “Imos
devolverlle á xente a súa paisaxe
–dixo–, devolverlle o seu patrimonio natural, as nosas rías, os
nosos montes, as nosas chairas.
E, para iso, poremos en marcha
a política ambiental máis avanzada e progresiva de Europa.
Non hai desenvolvemento que
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Rosalía de Castro,
sen discriminación de
xénero (fragmento):
“Ánimo compañeiras e
compañeiros, toda a
terra é das mulleres e
dos homes...”. O seu
volume das obras
completas
increméntase en
cincuenta páxinas.

Un negro entra no
café. Vende algo, pide
permiso para tomar
asento e descansar.
Aínda é novo, de
corpo ben formado.
Ninguén o mira. Talvez
seña máis intelixente,
talvez incluso máis lido
que os demais clientes,
pero se morrese agora
mesmo pouco
importaría. É negro e
emigrante, fatal
combinación.

Di Arturo Maneiro,
en La Voz de Galicia
que as preocupacións
do BNG no goberno
galego (autogoberno,
carácter nacional, etc.)
non lle importan a
ninguén. E engade:
“agardamos que non
arremeden os cataláns
tamén en revisar a
guerra do Rif”. Pois
mira por onde: Galiza
contribuíu a aquela
guerra co duplo de
soldados doutras
comunidades e co
duplo de mortes (a
miseria impedía pagar
a cota para librar).
Algúns mozos
amputaban os dedos
para non mobilizarse.
Nos cemiterios galegos
quedan símbolos da
traxedia. Hai páxinas
de Dieste e doutros
lembrándoa.
Prohibíanlles aos
gaiteiros tocar nos
acampamentos. Sería
bo que Quintana
collese a idea da
revisión. Co permiso
de Maneiro.

O

imperialismo sempre teimou en impedir a autoorganización das nacións e pobos sometidos aos seus intereses económicos e culturais. O nacionalismo sempre teimou en promover a autoorganización. Mais, as veces, semella que interpretamos iso da autoorganización só como un caparazón, baleiro de contido. Parece que só con atender aspectos auto-organizativos é suficiente. Craso erro, pois esquencemos o fundamental: o pensamento; a
creatividade saída de nós e posta en valor
por nós. A autoorganización propia do pensamento. Aquí é onde o pensamento españolista trata de enganarnos, dunha forma sibilina pero contundente. Aquí é onde os
partidos españois teñen unha coincidencia
total, no pensar e no facer.
A teimosía dos imperialistas é privar as
nacións do seu dereito a un pensamento
propio –a descolonización–, do concepto
de autoorganización tomado na súa máxima amplitude. Velaí a fundamentación, a
chave, que nos impide ser donos do noso
destino. Velaí a causa fundamental do asasinato do noso compañeiro e patriota,
Moncho Reboiras. Tiña clarísimo e sempre practicou pensar nacionalmente para
actuar patrioticamente. Ben sabía que para
reconstruír/construír unha nova sociedade
sometida como a nosa é preciso utilizar
novos e anovados métodos, fuxindo dos
utilizados por quen nos nega sistematicamente.
Podemos estar certos, a causa do asasinato de Moncho Reboiras está no papel activo que tivo en autoorganizar o pobo galego. En esforzarse para que Galiza se dotase
de organizacións propias, nacionalistas, xa
fosen estas sindicais, politicas ou asociativas. Mais tamén se esforzou en coñecer a
nosa cultura: Acaso un pode ser nacionalista consecuente e actuar como tal sen coñecer a nosa historia e a nosa cultura? É posíbel ser nacionalista sen ler os nosos clásicos? Esforzouse, sobre todo, en darlles unha esperanza ás maiorías sociais de Galiza,
en especial á clase obreira. Sabía que só unha conciencia nacionalista (falar e escribir
en galego, estudar o noso, ler o noso, defender os nosos sectores produtivos, coñecer a nosa historia ) nos dá unha práctica
nacionalista e permítenos un internacionalismo merecente de tal nome. Isto incomodaba dunha maneira tremebunda ao pensamento único fascista. A ditadura non podía
permitir, baixo ningún concepto, que xermolase na Galiza unha semente para o futuro; o noso presente. Había que impedir que
medrase e se expandise por toda Galiza.
Había que cortalo cando daba os primeiros
pasos. A única maneira posíbel, pensaron as
mentes fascistas, era a morte, o asasinato.

Galiza, a patria común
de Reboiras
MANUEL VÁZQUEZ CABO

O autor lembra a Moncho Reboiras, dirixente da UPG asasinado pola policía franquista en Ferrol hai agora 30 anos.
Canto sufrimento provocaron, canta raiba e todos debemos traballar coa idea de esperque inútil lles foi esta acción de terror con- tar o sentimento nacionalista na nosa societra Moncho Reboiras e os seus compañei- dade. Prometemos, estade seguros, desde a
ros nacionalistas. Canta vida orixinou esta nosa responsabilidade, traballar con enerxía para non desfraudar e facer florecer a
morte.
Velaí a causa fundamental do asasinato nosa nación.
O noso partido, a UPG, desde 1975 vén
do noso compañeiro e patriota, Moncho
Reboiras. Si, resaltamos a palabra asasina- reivindicando ininterrompidamente e homenaxeando a loita de Reboito. Prohibida, por certo, e que
ras. Agora, cando se cumpren
levou a xulgar o historiador
Francisco Carballo por tela utieboiras 30 anos da súa sementeira,
agora cando o nacionalismo
lizado. Mais os propios admiesforzouse
ten novas responsabilidades
nistradores da xustiza rematapolíticas, é o momento de triron arquivando o caso, xa que
en darlles
butarlle a mellor homenaxe,
as dúbidas sobre os sucesos foron razoábeis para os propios unha esperanza entre todos. Queremos neste
ano saír das nosas filas orgániencargados de administrar xuscas, para homenaxear a Montiza. Reboiras e os seus compaás maiorías
cho. Queremos recoñecer o
ñeiros –como Bóveda e moitos
sociais
traballo de moitos outros naoutros– eran verdadeiros amancionalistas que naqueles motes da paz e liberdade da Galide Galiza,
mentos estaban na primeira fila
za. Xamais cometeron ningún
da loita. Queremos, en nome de
tipo de crime contra ninguén.
en especial
Galiza, agradecerlles todo canOs nacionalistas debémoslle
moito a persoas, a patriotas, á clase obreira” to fixeron pola nación. Queremos lembralos, a poder ser a
que como Reboiras, sacrificatodos, sen esquecementos.
ron e entregaron, en momentos
Queremos, en fin, dicirlles púduros unha parte da súa vida,
blicamente que o movemento
para erguer o movemento nacionalista en toda a súa amplitude. Hai nacionalista non sería o que é nin estaría
moitos compañeiros que tiveron, se así se onde está senón fose pola achega que todos
quere chamar, a firmeza de chegar politica- eles fixeron á causa común: a liberación namente aos nosos días; hai moitos outros, cional e social da Galiza. Queremos dicirque por diversos motivos, moderaron os lles que xamais tivemos a tentación de esseus compromisos. Mais o que é innegábel, quencelos. Nunca seremos dos que devoreo que nunca a Unión do Povo Galego mos os nosos predecesores e moitos menos
(UPG) puxo en dúbida, é que a achega de a quen coa coraxe que necesitaba o mouns e de outros foi fundamental para que o mento que viviron, ergueron a bandeira nanacionalismo hoxe chegue a estar forman- cionalista que abrollou por toda Galiza.
do parte do Goberno da nosa nación. Sem- Amigos todos, fostes semente fructífera en
pre como un instrumento para un fin –a so- crueis momentos. Amigos todos, o nacionaberanía nacional–, nunca como un fin en si lismo actual é parte da vosa semente. Amimesmo. Nestes momentos en que verdadei- gos todos, sigamos a loita até a vitoria da
ramente debemos demostrar, facer visíbel a Galiza ceibe e popular.♦
toda Galiza, que o noso proxecto político é
vital para a pervivencia como pobo e a meMANUEL VÁZQUEZ CABO é membro do
llor das súas condicións de vida. Nestes
Secretariado Político do Comité Central da Unión
momentos de profundas esperanzas, onde
do Povo Galego.

‘R

Cartas

Todos somos
sospeitosos
A perda de dereitos fundamentais
crece a pasos axigantados en Europa, tamén no Estado Español e,
en consecuencia, en Galiza. A utilización por parte do Estado do
medo como fórmula para limitar
os dereitos da cidadanía sempre
funcionou e está a funcionar cunha eficacia pasmosa. Porén, o feito de que o poder xudicial se faga
actor desta política do medo, xustificando o asasinato de inocentes
con frases tan irresponsábeis como “estamos perante a III Guerra
Mundial “ amosa unha total falta
de principios e nos conduce a unha clara inseguridade xurídica.
Non podemos espera unha
defensa con garantías dos dereitos da cidadanía cando o máximo representante do Poder Xudical considera que a morte dun
inocente a man da policía é un

prezo aceptábel para garantir a
seguridade no Estado. Neste
contexto, quen se atreverá a condenar un policía de gatillo fácil?
Ademais, é evidente que esta
política do medo non garante a seguridade do Estado. En Londres
con todas as medidas de seguridade
en máxima alerta tras os primeiros
atentados, e tras varios meses da
doutrina de disparar a matar, colocáronse outras catro bombas na cidade sen que os responsábeis fosen
detidos. A execución preventiva só
conseguiu o asasinato dun inocente
que podería ser calquera un de nós,
iso si, con trazos extranxeiros.
Pero isto non é todo, a mentira
e a propaganda fan parte da política e a súa utilización produce exércitos de sospeitosos que deberán
temer polas súas vidas. Póñamos
como exemplo Exipto. Neste país
publicáronse as fotos de varios paquistanís como autores dos últimos
atentados e logo afirmou que estas
persoas estaban descartadas como

sospeitosas. Esta é unha forma de
propaganda que busca amosar unha eficacia policial que non existe,
xera psicose na cidadanía e pon en
perigo a vida de persoas que foron
declaradas sospeitosas.
En Londres hai catro sospeitosos dos últimos atentados. Se son
inocentes e se entregan para demostralo, non teñen ningunha garantía de que os seus dereitos serán
respectados. Se son encontrados
pola policía de Londres é moi posíbel que primeiro se lles dispare na
cabeza e logo confirmen que eran
terroristas; aínda que non exista
ningunha proba en contra deles.
Desde logo que a inseguridade
que sofremo perante o Estado é
propia dunha suspensión dos dereitos civís sobrevenida por unha
declaración de guerra. Sería interesante que algúen encontrase esa
declaración de guerra e nos informara á cidadanía cando se decretou a suspensión dos nosos dereitos. Así seriamos máis conscien-

tes de que se algún descoñecido
nos acosa debemos deixarnos
abordar por el aínda que sospeitemos que as súas intencións non
sexan moi pacíficas, sempre serán
máis pacíficas que as dun policía
de paisano que nos confunda con
un sospeitoso de terrorismo.♦
XOSÉ RENATO NÚÑEZ
(TEO)

Novo Goberno, novo
país, novo Estatuto
O 29 de xullo pode ser un gran
día para os que desexamos unha
Galiza con vontade de mudar as
súas tradicionais formas de gobernar. Adeus ao caciquismo
provinciano; abur ao partidismo
servil de favores e amiguismos;
aburiño ás maiorías absolutas
desprezativas cara ás minorías
non silenciosas; até máis ver ao
carrexo aldraxante de votos cati-
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O

pasado 23 de xuño, durante o seu discurso no marco dunha conferencia na
Academia de Medicina de Galiza o
“profesional da saúde” Dr. Pereira Andrade,
fixo referencia ao libro, Huye hombre, huye,
de Xosé Tarrío, dun xeito frívolo, erróneo e
completamente falto de obxectividade. O coñecido doutor mencionou entre outros o libro
do noso amigo, e compañeiro, para constatar
o impacto que unha enfermedade tan grave
como é o VIH, tivo na literatura.
O Dr. Pedreirta, xefe da unidade de VIH do
Hospital Juan Canalejo de A Coruña, califica a
obra de diferentes autores, facendo especial
mención á de Xosé Tarrío, e tachando a súa narrativa de “cruel, triste, escabrosa e luciferina
(...) basada en medos horríbeis, nun proceso de
loita e de venganza que está dando lugar a un
rebrote da literatura do mal, chea de crueldade”. Esas foron as súas palabras. ¿Acaso pretende facernos crer que o que Xosé narra en
Huye hombre, huye, é consecuencia do medo e
a desesperación
que conleva ser
conscente desta
caso
enfermedade?
pretende
Non podo valorar as obras de
facernos crer
Guivert, Arenas e
White, nen tam- o Dr. Pereira que
pouco en profundidade as de o que Xosé narra
Eduardo
Haro
Ibars e Elfriede Je- en Huye hombre,
linek, pero si podo
huye,
defender con rotundidade non só a
é consecuencia
obra, senón tamén
do medo e
a vida e a dignidade de Xosé.
a desesperación
Resulta insultante ler as pala- que leva consigo
bras deste doutor,
ser conscente
pois non demostran máis que un
de ter VIH?
completo descoñecemento da realidade que envolveu durante anos
a Xosé. Huye hombre, huye está a anos luz de
ser unha obra consecuencia do padecemento do
VIH. Huye hombre, huye é cruel e triste, efectivamente, pois narra a vida dun home privado de
liberdade durante case dúas décadas, durante as
cales foi sometido a tratos vexatorios, degradantes e inhumanos, que vulneran claramente a
Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
Non se pode calificar de “escabroso e luciferino”, un texto que foi escrito sen ánimo de
lucro para evitar que as mesmas inxustizas sofridas polo autor, sexan aplicadas a outras persoas na súa mesma situación. Si son, polo contrario, adxectivos que califican a actitude dal-

Sida, mentiras e literatura
Pola dignidade de Xosé Tarrío,
unha reflexión dirixida ao Dr. Pereira Andrade
MAIKA MORENO

A autora critica as afirmacións producidas polo xefe da unidade de VIH do Hospital Juan Canalejo da Coruña, nunha
conferencia pronunciada na Academia de Medicina de Galiza.

‘A

Xosé Tarrío, preso social falecido o pasado 5 de xaneiro.

gúns/nhas que asocian o título de “especialistas en” ou “xefe de” a un comportamento altivo, pedante e clasista, créndose superiores a
todos aqueles que sofren, directa ou indirectamente, as consecuencias do virus da Sida.
“Basada en medos horríbeis”, continúa o
internista, ¿realmente cre que o que nos narra
Xosé é consecuencia do medo? Dubido que teña lido o libro que ousa referenciar, e se o fixo
só viu as catorce liñas nas que Xosé comenta o
seu sentir ao respecto con palabras como
“lamentarme non me servía de nada, debía tomar serias decisións sobre a miña vida...” ou “a
idea da Sida non me atormentaba sobremaneira... era conscente de que a miña vida podía
concluír calquera dos anos vindeiros e asumino como parte do prezo”, entre as máis de 333
páxinas de que consta o libro e ás cales non se
lle pode aplicar ningún deses términos.
Se Huye hombre, huye estivese basada no
medo, xamais existiría; a súa publicación, froito de anos de esforzo, sofrimento e coraxe, foi
un claro exemplo da fortaleza e valentía dunha
persoa, cuns valores moi definidos, que coas
súas palabras tentou concienciar á sociedade
enteira sobre a realidade carcelaria actual e
non sobre o que o virus da Sida xenera.
Máis unha vz temos que ver como se atenta contra a dignidade dun home e da súa familia. Un home ao que moitos seguimos querendo, respectando e tendo moi presente, e por
quen non deixaremos de contestar a cantos se

atrevan a opinar sobre o que descoñecen, sen
obxectividade, con lixeireza, como nos demostra neste caso o doutor Pedreira.
Convidaría respectuosamente a este especialista, que ademais de doutor e profesor tamen pertence a unha organziación que “promove entre fieis cristiáns de toda condición
uha vida plenamente coerente coa fe nas circunstancias ordinarias da existencia humana”, a que revise o Código de Ética e Deontolóxica Médica do seu propio Colexio, que
no seu capítulo II, artigos 4.2, (“O médico debe coidar coa mesma conciencia e solicitude
a todos os pacentes sen distinción por razón
de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión
ou calquera outra condición ou circunstancia
persoal e social”) e 4.3 (“A principal lealdade
do médico é a que debe ao seu paciente e a saúde deste debe antepore a calquera outra conveniencia”); parte da súa euipa de colaboradores é culpábel por omisión de ambos artigos, ante moitos testigos, e en moitas ocasións durante o tempo que Xosé Tarrío estivo
ingresado e baixo a súa responsabilidade.
Finalmente, unha reflexión. A medicina
ten unha máxima que se resume no que todos
coñecemos como “Xuramento Hipocráico”,
cuxos apartados, 3, 4, 7, 8 e 15, semellan ter
sido esquencidos por parte da equipa médica
do Juan Canalejo. Antes de subxectivar sobre
calquer narrativa, debera terse a certeza de
que o proceder dun mesmo ou os do seu entorno directo son, cando menos, correctos,
O meu agradecemento a aqueles outros
profesionais (tanto do sector médico, como
de enfermería) en A Coruña e fóra dela, que
exerceron a súa profesión de maneira loábel,
intachábel e con grande xenerosidade e mercé aos cales podemos seguir crendo en que a
medicina ten tamén persoas con principios,
moral e humanidade.
Esas palabras son a voz de toda a familia
de Xosé Tarrío, dos seus compañeiros, dos
seus amigos e de quen lle quere, que baixo
un profundo respecto sempre perpetuará a
súa lembranza.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

vos; até nunca ao galeguismo
impregnado só de folclorismo.
Que morran as políticas da
caridade e do clientelismo, que
calen por sempre as gaitas con
bordóns plaxiados de fóra; que
esperten do seu sono os fillos de
Breogán; que a Alba de Gloria
que soñou Castelao estea a
amencer; que un berro seco se
escoite nos altos cumes dos castrexos galaicos; que os tempos
xa sexan chegados, irmáns!
Benvidos a un país novo de
galegos nin mortos nin escravos,
porque un novo goberno loitará
por finar a Galiza dos especuladores do lume e dos incendiarios de
montes por intereses forestais, finar a Galiza das rendas per cápita
máis baixas do Estado español, finar a Galiza dos petroleiros que
empobreceron a riqueza das rías,
finar a Galiza das políticas lingüísticas que non normalizaron o
emprego da nosa lingua propia na
escola, finar a Galiza das emigra-

cións xeracionais en busca de traballo e de futuro para os seus fillos, finar a Galiza das augas mortas por contaminacións de industrias non sostíbeis.
Galiza foi esfolada dende fóra
polo colonialismo centralista, secular e insolidario, e dende dentro
polo propio enriquecemento e caciquismo dalgúns dos seus fillos.
Porén, o pobo galego rexeita este
destino de miseria e quere decidir
por si mesmo, non que outros nos
escriban o guión (enténdase tamén
Estatuto). Galiza é femia, semanticamente, e foino socioloxicamente

(por mor dun matriarcado de subsistencia), viúva de vivos e mortos, e os nosos gobernantes –estatais e autonómicos– foron, case
sempre, uns misóxinos –politicamente falando– que nunca fixeron
de abondo políticas de igualdade
entre comunidades autónomas até
que a UE investiu aquí os Fondos
de Cohesión, maná que agora diminuirá sen que Galiza recuperase
o tempo perdido. A realidade de
non haber acadado ao mesmo tempo as infraestruturas e os postos de
traballo que si se acadaron noutras
comunidades históricas, deixou a

AVISO AOS LECTORES
Collemos vacacións.
O próximo número de A Nosa Terra estará na rúa
o 8 de setembro.

Galiza con moitos anos de atraso
económico, e a responsabilidade
tena que asumir quen a provocou,
chámese débeda histórica ou como queiran. De xustiza é ter memoria histórica, se non que nos
deixen camiñar sós e comezar de
cero. Non nos serve un non por
resposta, hai que dar alternativas
porque o pobo galego agarda, porén non esquece. Acabouse o conformismo e a resignación secular
dos galegos, porque si sabemos se
baixamos ou rubimos, faltaría
máis!, o que pasa é que algúns non
nos deixan rubir; e baixar a testa
nós non queremos, porque nos
lembramos das longas noites de
pedra cando si nos obrigaron a facelo. Irmáns, alumea un país novo:
que o seu raio transparente escintile os corazóns de nós!♦
ANTONIO OTERO
(MACEDA)

O tren é o medio de
transporte máis seguro
en Galiza. Hai tan
poucos que resulta
difícil que choquen.

Antes había vagóns
nas estacións de
Galiza que poñían
París-Austerlitz. Xa
non. Probábel que os
franceses non deixan
circular chatarra polas
súas vías.

As declaracións de
Touriño e doutros
opinadores socialistas
mostran interese por
enfrontar Galiza a
Cataluña e por
poñerse reivindicativos
ante Barcelona. Será
que o Goberno central
se trasladou de Madrid
ao Mediterráneo? Os
socialistas galegos xa
lle expediran a
Maragall o
descualificativo de
“nacionalista”. Seguro
que nesa campaña
contan co apoio de
Fraga (e Raxoi). Talvez
teña que ser Quintana
o que fale con ZP.

Os nacionalismos
baséanse en mitos, din
os mesmos que eloxian
esa película que se
está a rodar sobre
unha batalla entre o
“Tercio español” e as
tropas francesas en
Cuenca. Se en Galiza
se fixese algo
equivalente ás historias
do sarxento Alatriste
condenarían o autor
por batasuno.

Bibliografía sobre
Teresa Táboas, nova
conselleira de vivenda:
ten un libro ben
recente sobre as
construcións dos
“brasileiros”. E, desde
o colexio de
arquitectos,
subvencionou o cómic
de Miguelanxo Prado
A mansión dos
Pampín, toda unha
guía política, por
certo.♦
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ao atoparse coa oposición de
varios conselleiros. Para abundar no esperpéntico da situación, cando Fraga entraba no
consello, xa estaba preparada a
nota de prensa que anunciaba a
adxudicación das televisións
de demarcación local. Unha
vez comenzada a reunión do
gabinete, Fraga deixou sós aos
seus conselleiros coa encomenda de que o axudasen no
asunto das televisións, e foi
cando os seus conselleiros decidiron xustamente o contrario. E á vista de que ningún
conselleiro lle asinaba a adxudicación das televisións locais,
o presidente en funcións da
Xunta, Manuel Fraga, decidiu
dar marcha atrás. Un lamentábel remate de goberno, que pode ser preludio do que Fraga
vaia ou non vaia facer na vindeira etapa en que se propón
ser líder da oposición”.♦

Os conselleiros
deixaron só
a Fraga e a
prensa arremete
contra el
O último consello da Xunta,
presidido por Manuel Fraga,
deu lugar a duras críticas por
parte dalgúns medios de comunicación. Un dos puntos
tratados, e que finalmente quedou posposto, versaba sobre a
concesión de emisoras locais.
El Correo Gallego mostrouse
moi crítico através dun comentario. Outro tanto fixo Faro de
Vigo (29 de xullo) que titulou
un artigo sen sinatura: “Lamentábel despedida do goberno de Fraga” e no que se pode
ler: “O tramo final do goberno
galego que preside Manuel
Fraga pode cualificarse de lamentábel. Non só decidiu resolver asuntos de importancia
durante a súa etapa de goberno
en funcións, contra o que o advertiron os portavoces do pró-

Manuel Fraga.

ximo Executivo, que consideran que compromete a súa acción de goberno, senón que o
fixo de forma arbitraria, como
é o caso da adxudicación da te-

PACO VILABARROS

levisión dixital (...). Manuel
Fraga decidiu celebrar o consello, pese a que non contaba
coa aprobación da mesa de
contratación, deu marcha atrás

PSOE e PP
discuten a través
das sondaxes
O PSOE acadou case un punto
de vantaxe máis sobre o PP, segundo a última sondaxe do CIS
e en comparación coa mostra
anterior. El País do 2 de agosto
recolle os datos do inquérito e
afirma que “o PSOE obtería o
41,9% dos votos e o PP o
36,4%”. Contodo, “a distancia
entre ambos, aínda que é cinco
décimas superior á producida
nas eleccións xerais de 2004, é
inferior á que o CIS reflectiu
durante o primeiro ano de Goberno socialista”. El Mundo,
que tamén se fai eco deste estudo, ofrecera, non embargante,
dous días antes, o 31 de xullo,
os resultados dunha mostra
propia, realizada por Sigma
Dos, segundo a cal o PP situábase só a 3,4 puntos do PSOE,
acortando así distancias, respecto a anteriores sondaxes.
Segundo o estudo publicado
por El Mundo, se nas eleccións
xerais a distancia entre ambos
partidos foi de 5 puntos, subindo en outubro a 6,9 e situándose en marzo no 5,7, agora sería
só de 3,4. Esta diferencia é cualificada polo xornal de “empate técnico”. Este mesmo estudo
de opinión indica tamén que o
56,6% dos cidadáns non está
de acordo coa oposición que
realizan os conservadores, o
44,4% porque xulga que é “dura de máis” e o 12,2% por “demasiado branda”. Para o 28,1%
este labor é correcto.♦

O novo director
da CRTVG non
ten por que ser
xornalista
Xosé Antón L. Dobao, lingüista e traballador da RTVG, escribe en Vieiros (1 de agosto) un
artigo sobre a profesionalidade

na canle pública. “Non é profesionalidade o que precisa a
CRTVG para encarar esta etapa
en que a súa condición de illa
mediática monolingüe se verá
máis agravada polas concesións
de televisión dixital terrestre a
grupos privados como a COPE
ou La Voz de Galicia. A profesionalidade supónselles a todos
os profesionais, independentemente da avaliación que nos
mereza o seu labor”. “Non é
imprescindíbel –explica Dobao– que o novo Director Xeral
da CRTVG, o Director da
TVG, o da Radio Galega, sexan
profesionais do xornalismo.
Poden selo, pero tal condición
non garante uns medios públicos eficaces nos seus cometidos
sociais. O discurso arredor da
profesionalidade, bastante extendido nos últimos tempos,
tende a facernos ver que só un
xornalista estaría capacitado
para dirixir os medios públicos,
que tal condición profesional é
o elemento diferenciador, a única posibilidade de futuro para a
CRTVG. O discurso viste progresismo, pero rezuga gremialismo, é reaccionario ao entender un servizo público como
ámbito só accesíbel a certos
grupos aparentemente capacitados en exclusiva. Neste caso, os
xornalistas (...). Unha vez máis,
a profesionalidade emprégase
como esvaecedor do común, da
democracia, da participación. A
CRTVG, como a política, é un
asunto de toda a cidadanía, non
apenas dun selecto grupo de
profesionais, sexan xornalistas
ou políticos. O abuso deste discurso, que parece callar en certos escenarios, oculta o importante: o modelo de medios públicos de que nos queremos dotar e a relación entre estes e a
colectividade. Non pode quedar
sometido á profesionalidade
dun xornalista o que é de todos
e ademais vai condicionar aspectos cruciais do noso futuro
colectivo en termos lingüísticos, de produción simbólica,
etc. Profesionalidade non; o
que se precisa para gobernar os
nosos medios públicos na fase
que encomenza non é profesionalidade. É compromiso (...). É
probábel que agora todos os
enormes produtores autoproclamados independentes empecen a ser de esquerda e nacionalistas de toda a vida. Iso
non evitará que sigan teimando
na necesidade de producións
galegas pero universais –é dicir,
non galegas–, nunha lingua non
local e apta para o mercado –é
dicir, en castelán– e con actores
de categoría e prezo razoábel
–é dicir, españois, nunca galegos. Mais o compromiso esixíbel á CRTVG require un outro
discurso, o discurso oposto,
porque a función dos nosos medios públicos non é promover o
enriquecemento privado senón
constituírse en motor dun campo audiovisual autónomo, galego, que se constrúa sobre a propia bagaxe cultural para estar
no mundo con voz propia. Con
lingua, recursos e universos
simbólicos propios”.♦
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Xaime Rei saca adiante unha moción de confianza

A abstención do BNG permítelle ao PSOE
aprobar os orzamentos en Redondela
X.C.
Á mesma hora que tomaba posesión Emilio Pérez Touriño en Compostela, celebrábase un incerto pleno no concello de Redondela. Até
o último instante non se soubo o sentido da votación do BNG ante
a moción de confianza presentada polo Alcalde logo de verse rexeitados os orzamentos de 2005. Ao fondo un desencontro político con
raíces locais pero que afecta aos equilibros entre as dúas forzas.
“Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén
vexo Redondela”, recitou Fraga
nas súas réplicas a Touriño durante o proceso de investidura. O líder do PP facía referencia á crise
que se estaba dando no concello
redondelán durante o proceso de
aprobación dos presupostos. Nunha semana frenética produciuse o
rexeitamento dos orzamentos de
2005 –elaborados xa con manifesto retraso– en comisión e en pleno, o que obrigou ao alcalde, Xaime Rei, a convocar de contado
unha moción de confianza ligada
á aprobación dos orzamentos. De
perdela, a oposición contaría con
30 días para apresentar unha moción de censura, do contrario os
orzamentos sairían adiante.
Cunha puntualidade británica, o 2 de agosto encheuse o salón de plenos e deu comezo a
moción de confianza. A primeira
sorpresa era que o alcalde presenciou o pleno sen facer ningunha intervención, apesar de ser el
mesmo o cuestionado. Daquela
os turnos de palabra foron consumidos polos portavoces dos grupos en dúas voltas. O único representante de Esquerda Unida,
que forma parte do goberno,
anunciou o seu apoio e fixo un
chamamento á recomposición da
confianza. Redondeláns Adiante,
con dous representantes na corporación, interviu para anunciar
que votaría en contra, pero que se
manifestaba disposto a darlle
continuidade ao posíbel goberno
en minoría de Xaime Rei. Desactivábase así a priori a posibilidade, remota, de que houbese unha
moción de censura ulterior.
A esperada primeira intervención de Carlos Pazos, portavoz
do BNG, deixou aberta a incerti-

dume sobre a sua posición de voto. Pazos distinguiu entre o apoio
á gobernabilidade e a confianza
no alcalde Xaime Rei. Respecto a
esta última declarou que o BNG
tíñaa perdido por completo, e que
as que denunciou como intromisións nas súas areas de gobeno na
elaboración dos orzamentos serían a pinga que desbordaría o vaso do desacordo.
Do mesmo xeito que o representante de Redondeláns Adiante, Francisca Canal, a voceira do
PP, centrou todo o debate en criticar ao BNG, sen apenas referirse ao alcalde. Con matices, Emilio González, voceiro do PSdeGPSOE, defendeu o pacto e negou
que as diverxencias nos orzamentos fosen tales. Negou categórico a insinuación de que houbese algunha semellanza entre a
crise municipal redondelá e a
producida en Vigo en 2003.
Segundo acto
As segundas intervencións foron
máis do mesmo, pero contaron
con algunhas novas aportacións.
Carlos Pazos gabouse de que fosen el e o BNG o branco de todas
as intervencións, “menos mal
que se trata de saber cales son os
apoios ao alcalde socialista...”, e
asegurou que durante as 48 horas
anteriores ao pleno chegaran en
catro ocasións a un acordo co
Partido Socialista, e que aos poucos minutos de aceptado, os socialistas volvíanse atrás, insinuando que era o propio Xaime
Rei quen non admitía o acordo.
A presenza dos secretarios comarcais de ambas formacións,
Henrique Viéitez e Miguel Barros, atestiguaban que até quince

O Alcalde, Xaime Rei, entre a secretaria e o interventor.

minutos antes do pleno se sucedían as reunións e os intentos de
achegamento, conscentes ambas
executivas do impacto informativo que unha ruptura tería na xornada de toma de posesión do novo presidente da Xunta. A pesar
deses continuos trasacordos, Pazos anunciaba que o seu grupo se
abstería, provocando o nerviosismo entre os medios de comunicación que nalgúns casos deduciran
que o voto ía ser negativo e anunciárano nas súas emisoras.
Desvelado o sentido do voto
nacionalista, a voceira do PP comezou a perder os papeis e tivo
que ser o alcalde o que a chamara á orde, sobre todo cando o voceiro socialista se referiu con sorna ao efémero periodo de goberno do PP –tres anos, con Amado
Ricón na alcaldía. Emilio González non negou que houbera os
acordos de última hora que des-

veou Pazos, pero ante o alivio de
ter sacado adiante os orzamentos,
non entrou en especial controversia cos nacionalistas.
A abstención do BNG provocou un empate a nove votos, que
o voto de calidade do alcalde
desfixo.
O fondo dun desencontro
Os episodios de desencontro entre socialistas e nacionalistas en
Redondela non son novos. O actual pacto de goberno fraguouse
despois de varios meses de negociación, toda vez que a confianza en que Xaime Rei fose leal ao pacto poñíana no BNG en
cuestión. Pésie a todo a necesidade de conformar unha maioría
estábel levou a asinar un acordo
escrito que os nacionalistas entenderon vulnerado na elaboración dos orzamentos. En apa-

A.N.T.

riencia por un asunto sobre a rede de augas nunha parroquia e a
instalación dunhas xardineiras
no centro da vila. En ambos casos as competencias serían das
áreas do BNG, pero semella que
nun dos casos está a vella polémica dos manexos da esposa do
primeiro edil, outrora concelleira, e semella que outra vez presente na vida cotián da casa consistorial.
Agora todas as partes se toman un tempo de vacacións. Segundo Xaime Rei é posíbel recompoñer os vimbios do pacto, e
de feito asegura que non lle pasa
pola cabeza cesar das súas funcións aos concelleiros do BNG.
O portavoz do BNG tamén insiste en deixar enfriar as cousas e
logo do pleno asegurou que non
teñen tomado ningunha decisión
sobre a permanencia no goberno
municipal.♦

Lugo
Logo da polémica xerada no
concello de Lugo pola privatización do servizo de augas disfrazado de empresa mixta, o equipo
de goberno municipal volve agora á carga anunciando a privatización dos servizos da Concellaría de Mocidade polos que unha
empresa que se encargará das actividades, percibirá 125.000 euros anuais.
A concelleira responsábel
desta área xustificou a privatización salientando que o Concello
manterá o control da xestión e
que non habería repercusións laborais xa que a adxudicataria asumirá o persoal que agora traballa
nos programas de xuventude.
Menos xustificación a esta
aptitude topoulle a oposición
que xa pediu unha reorganización das concellarías posto que

Privatizacións
ANTÓN GRANDE

Varios departamentos do Concello pasarán a mans privadas.
Para que entón manter concelleiros con atribución exclusiva?
nalgunhas das que se privatizan,
os concelleiros responsábeis,
que teñen adicación exclusiva,
quedan sen competencia a non
ser que se entenda como tal cousa o feito de facer un seguimento do traballo das empresas privadas encargadas das distintas
áreas, cobrando para iso uns salarios ben altos.
O que tamén semella estar
privatizado, segundo de que lado

se mire, é a Ribeira Sacra entre
Lugo e Ourense. Así, os folletos
turísticos que se editan en ambas
as provincias só inclúen a parte
que a eles lles corresponde, como se a da outra banda non estivese incluída tamén, o que despista bastante os visitantes que
carecen dun mapa conxunto da
Ribeira Sacra en xeral para poder visitar así as zonas de maior
interese e planificar mellor a súa

estadía por estos lugares.
Esta falta de planificación
conxunta tamén foi denunciada
polos turoperadores e mesmo
por algunha das adegas máis salientábeis da zona, que consideran que se veu traballando nunha
promoción excesivamente localista que causa unha mala imaxe
entre os visitantes.
A todo iso habería que engadir as liortas que seguen existin-

do dentro do Consello Regulador da Ribeira Sacra onde as
acusación de varios dos seus
membros en contra da actitude
ditatorial do seu presidente, Xosé Manuel Rodríguez, ex voceiro do PP no concello de Sober,
seguen a repetirse.
A última das regueifas tivo
lugar hai uns días cando seis
vogais do Consello acusaron o
presidente de saír nos medios
de comunicación por puro
oportunismo político, “aparecendo como adaíl da ética, da
xestión eficaz e da representatividade, cando todo iso é unha
fábula” e é que está visto que
cando os intereses particulares
ou partidistas se antepoñen aos
intereses xerais, as cousas non
funcionan. Aí está, como exemplo, a Ribeira Sacra.♦
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Unha
nova política
cultural
CARLOS AYMERICH
A loita cultural está na orixe do nacionalismo
moderno. Na Galiza e noutras nacións sen
Estado a construción dunha cultura e a recuperación dunha historia nacional, a normalización e a elevación da lingua á escrita e a rexistros e usos cultos foi o primeiro paso no
camiño da construción dun movemento político nacionalista. Das inquedanzas de grupos
de intelectuais á consolidación de organizacións de masas no ámbito político, sindical,
labrego, ambiental ou feminista, hai un continuo histórico polo que nós tamén transita-

mos. Da importancia da construción dunha máis libre, máis próspera e máis segura de si
cultura nacional foi consciente o nacionalis- propia. E esa Consellaría de Cultura debe ter
mo galego actual desde as súas orixes. Aí es- como tarefa primordial facer sentir nas institutivo a fronte cultural da AN-PG e aí están, cións e no goberno cultural do país a voz dahoxe en día e entre moitas outras, a Mesa po- queles que durante todos estes anos só puidela Normalización Linron traballar extramuros
güística, a AS-PG, a
delas, dos que non se
Consellaría de Cultura pregaron aos caprichos
Asociación de Escritores en Lingua Galega, a
duns ou doutros e dos
debe ter como tarefa
Asociación de Músicos
que, contra vento e maen Lingua Galega, a primordial facer sentir nas ré, resistiron a vaga dunAsociación de Gaiteiha política cultural folros tradicionais e inú- institucións e no goberno do clórica e españolizadora.
meras iniciativas –ediDas asociacións, dos espaís a voz daqueles que critores, dos editores,
toriais, musicais, organizativas… – animadas
dos músicos, dos artistas
polo mesmo afán de fa- durante todos estes anos só plásticos, dos produtores
cer país desde a cultura.
audiovisuais, dos actopuideron traballar
Por iso para o BNG
res, dos directores… que
extramuros delas”
dirixir a Consellaría de
non gozaron dos favores
Cultura era un obxectido poder. Eles deben ser
vo primordial, estratéxios feitores e os interloco, para unha etapa na que concibimos o nosa cutores privilexiados do novo poder cultural.
presenza no goberno como unha ferramenta Porque só con vimbios novos, nacidos de salbásica para o asentamento social do naciona- gueiros ben arraizados no país, pode elaborarlismo e, con el, ir construíndo unha nación se a cultura nova que Galiza precisa.♦

‘A

Ourense

O presidente da Fundación San Rosendo,
acusado de estafa
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Benigno Moure, presidente da Fundación San Rosendo, enfróntase a acusación de ter estafado
a unha anciá. Esta institución beneficiouse de diversas concesións na época do PP na Xunta.
O único herdeiro dunha anciá
que estivo internada nunha residencia da Fundación San Rosendo de Ourense viuse na obriga de
pedir a intervención do Consello
Xeral do Poder Xudicial para
que a súa denuncia por estafa e
apropiación indebida sexa tramitada por un xulgado. A denuncia
leva case un ano paralizada no
Xulgado nº 3 da capital ourensá
e impútalle os delitos mencionados ao presidente da entidade, o
sacerdote Benigno Moure.
César Vázquez Romero, un
galego que vive en Catalunya
desde moi neno, acusa o crego
de terse apropiado de máis de
500.000 euros. Diñeiro en metálico, pero tamén bens inmóbeis
en varios municipios ourensáns,
entre eles un piso no Carballiño
que vendeu ante notario cando
un xulgado tiña declarada xa a
incapacidade da muller.
A demanda ten a suficiente
consistencia documental como
para que o xulgado a aceptase
en outubro do ano pasado, pero
a lentitude coa que se tramita
non é ningunha novidade para
César Vázquez, que asegura que
cada papeliño que saíu dos xulgados ourensáns non atopou
máis que atrancos.
Segundo o herdeiro de María
Vázquez Cobela, a súa tía e o
seu marido (militar retirado) ingresaron en 1998 na Residencia
Xeriátrica “Os Gozos” pola situación de abandono na que vivían en O Carballiño. O responsábel da Fundación San Rosendo dixo a Radio Nacional en Galiza que pensaba que carecían de
medios, pero que ao pouco tempo descubriu que tiñan diñeiro.
Así que sete meses despois do
ingreso, Moure solicitoulle á
Fiscalía a incapacitación legal
da anciá por “posíbel demen-

Residencia xeriátrica Os Gozos.

cia”, mentres que o marido xa
estaba diagnosticado de Alzheimer. Pero a petición de San Rosendo provocou a investigación
da Garda Civil sobre posibeis
herdeiros, o que levou ao descubrimento en Girona de César
Vázquez, quen ao coñecer a situación da súa tía pedíu tamén a
incapacitación e converteuse no
seu titor legal, trasladándoa
–non sen dificultades– a Catalunya. Para evitar o traslado de
María Vázquez, Moure chegou a
dicirlle ao xulgado que descoñecía a súa suposta incapacidade.
Malia cobrar grandes cantidades de diñeiro en concepto de
mensualidade, a Fundación San
Rosendo recibíu da anciá varias
transferencias a partir de 1999

por importe de 501.152 euros.
Ademais, hai cobros en efectivo
realizados polo propio Moure,
como un de decembro de 2001
por importe de 7.488.000 pesetas. Tamén hai curiosos cargos á
conta bancaria de María Vázquez, como un de 800.000 pesetas para roupa, e que o presidente de San Rosendo xustifica no
feito de que á señora lle gustaban as pinturas, a perruquería e
a manicura.
Benigno Moure nega todas
as acusacións de César Vázquez.
Di que nin sequera sabía que estaba acusado de apropiación indebida e estafa. Asegura que a
señora fixo doazón dos seus
bens por si mesma e que a Fundación sóuboo cando as transfe-

rencias estaban ordenadas, e que
mesmo tiveron que abrir unha
conta nova para as ingresar. Nega que cobrase diñeiro en metálico, malia que hai documentación bancaria que o demostra, e
afirma que María Vázquez non
estaba demente, senón que tiña
parkinson, doenza que, segundo
el, é incompatíbel coa demencia.
Non explica porque daquela decidiu solicitar da Fiscalía a incapacitación que finalmente se decidíu. Como non fixo a doazón a
través de documento oficial, Benigno Moure di que a realizou a
través do director e o interventor
da sucursal de Banesto no Carballiño, xente na que confiaba
moito “porque lle facía a declaración da renda”.
A Fundación San Rosendo
está integrada por empresarios e
profesionais relacionados co PP.
Conta cunha ampla rede de residencias xeriátricas, balnearios e
residencias de estudantes e benefíciase de numerosas e contiosas cesións e axudas institucionais. Até hoxe, eran moitos
os comentarios de rúa que falaban de casos semellantes ao denunciado agora por Vázquez,
pero que por medo ou falta de
probas quedaron en nada. Se os
feitos coñecidos por este caso se
confirman, poderían ser un argumento de peso excepcional
para que o novo Goberno da
Xunta vaia pensando en modelos públicos de atención á terceira idade que protexan os nosos avós de situacións de desamparo como a que puideron
ter vivido María Vázquez e
Edelmiro Nogueira. César Vázquez pensa incluso que o novo
parlamento debería abrir unha
investigación sobre a Fundación
San Rosendo, convencido de
que o seu non é un caso illado.♦

O ministro
de Lula
XOSÉ MANUEL SARILLE

C

antou na Coruña
Gilberto Gil, o ministro
de Cultura brasileiro.
Tocou por segunda vez na
Galiza en poucos meses. Antes fora a Compostela, onde
aseverara que hai que ser internacionalistas e non
nacionalistas. Até poida que
teña razón o cantante, porque
sobre ideas non hai nada definitivamente escrito e
porque todos coincidimos en
que para convivir non só
cómpre tolerancia senón
tamén unha profunda
interiorización do
pluralismo, aquel principio
segundo o cal, para chegar a
determinadas metas boas para as sociedades, case sempre
hai máis dun camiño.
Pero cómpre dicir que o
ministro ten grandes defectos
e non debería facerse reiterativo, agora que ten a casa por
varrer e que lle chega o lixo
até as orellas. O seu goberno
é a vergoña mundial da
esquerda, un espectáculo de
sucesivas indecencias que
deixa de pedra a todos os que
pensaban que no Brasil había
esperanza, non tanto para a
esquerda en si mesma, senón
para os escravos, os nenos da
rúa, os cidadáns honrados, os
famentos e os analfabetos. E
non a hai. E un pregúntase
onde mercará o cantante a
forza moral para
sermonearnos aos demais sobre as virtudes do
internacionalismo e os defectos do nacionalismo. A que
internacionalismo se referirá?
Será ao neoliberal? Ou ao das
malas que viaxan cheas de
dólares para as mans suxas
dos xefes do PT? Ou será que
descoñece completamente o
que é o nacionalismo, inclusive o latinoamericano, que serviu durante decenios para defenderse dos Estados Unidos?
No concerto de Santiago,
Gilberto Gil aprendeu que as
formas de falar galega e brasileira teñen relación. É un
indicio grave, porque denota
pouca información cultural,
non sobre Galiza, senón
sobre o Brasil. Contra o que
din estes días algúns críticos
musicais da rexión, convén
aclarar que Gil, con fama e
ministerio, está moi lonxe
dos deuses maiores da música brasileira. En varias antoloxías súas só brilla unha
canción chamada Oriente,
fermosísima, e máis nada.
Un Manolo García de por alí,
con letras que pretenden e
non son. Hai estampa, cantidade e pouca calidade. A
anos luz de Chico Buarque,
ben claro está, de Tom Zé, de
Egberto Gismonti ou de Zé
Cavaleiro, e desde logo do
máis grande, señoras e señores, do único, do alucinante,
de Hermeto Pascoal, o sol albino que fai beleza cos ruxidos dos animais, coas plantas
da selva e cos asubíos dos
comboios.♦
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Parte dos comuneiros opóñense ao proxecto por consideralo fóra da lei

Un monte comunal de Tomiño
será urbanizado para construír campos de golf
Danos ecolóxicos

XOSÉ LEAL
O Partido Popular de Tomiño vén de aprobar en solitario a modificación do PXOM para a construción dun complexo deportivo na parroquia de Pinzás que incluirá dous campos de golf e que explotará
a comunidade de montes. Ademais do dano que isto conlevará para
o medio natural, coa actuación tamén se preve levantar un couto residencial de 840 vivendas. Baixo o suposto beneficio social e económico que conlevará a actuación, os terreos expropiaranse a baixo
prezo, o que pode levar a que as promotoras vexan nas comunidades de montes un resquicio para os seus negocios especulativos.
O proxecto inicial foi presentado
á comunidade por un dos promotores do campo de golf Monte
Castrove de Meis no verán de
2003, e consistía na creación dun
complexo deportivo con trinta e
seis buratos de golf e outras actividades deportivo-turísticas. Trala súa aprobación en setembro
dese mesmo ano, a promotora
pontevedresa Ramanosa formulou a posibilidade de crear unha
urbanización na zona que fixese
rentábel esa actuación, comprometéndose a levala a cabo.
Prometeron aos veciños unha
serie de beneficios sociais e económicos contemplados no convenio asinado o pasado ano. Este
establece entre outros conceptos
un canón de 12.000 euros polos
trinta e seis buratos nun prazo de
dez anos, a explotación preferente da casa clube, 3500 metros cadrados en locais comerciais va-

Guisa e Napo

lorados en máis de tres millóns
de euros, unha casa da comunidade e corenta e tres conexións á
rede de sumidoiros, cifradas en
máis de 180.000 euros e máis de
25.000 euros cada unha das operacións. A isto engadiron outras
cuestións como a xestión ante as
autoridades de servizos como un
centro de saúde, farmacias, bibliotecas, empregos preferentes
na construción do campo de
golf… Tamén engaden entre os
beneficios a revalorización das
propiedades privadas ante a modificación e adaptación do chan
do núcleo de Pinzás e compensacións pola zona residencial que
non aparecen cuantificadas.
Pero non todos os comuneiros están de acordo con esta actuación. Un grupo de oito leva
loitando dende que se asinou o
convenio porque se respete a legalidade, e non se permita urbaUXÍA E BRAIS

A iniciativa foi presentada por un dos promotores do campo de golf de Castrove, en
Meis, que podemos ollar na imaxe.

nizar os montes comunais. Nunha reunión que mantiveron co
delegado provincial da consellaría de medio ambiente, este deulle a razón en canto ao ilegal da
actuación, mais indicoulle que se
trataba dunha decisión política
que dependía da Xunta. Tamén
transladaron a polémica ao parlamento por medio dunha pregunta do BNG ao director xeral
de montes o ano pasado, que asegurou non coñecer o proxecto
para Pinzás. Estes comuneiros,

que representan un vinte por
cento dos corenta e dous membros da asociación, síntense maltratados pola dirección do colectivo, que tenta mántelos á marxe.
Entenden que o estatuto dos comuneiros establece que a súa
función é defender o monte polo
que consideran que son lexítimas
as súas reivindicacións. Agora,
trala modificación urbanística no
pleno do concello, esperan que a
Xunta dea marcha atrás a esta
iniciativa.

Os montes comunais obxeto de
polémica atópanse sobre unha
zona húmida de montaña de gran
valor ecolóxico, onde nace o río
Cereixo da Briña. Segundo denuncia a Asociación Naturalista
Baixo Miño (Anabam), con este
proxecto pérdese unha das zonas
húmidas máis importantes xunto
a vertente de Oia. Os ecoloxistas
denuncian que se transforme unha paraxe excepcional nun couto
privado elitista e enfocado á xente de alto poder adquisitivo. Falan de intereses ocultos na operación baseándose nun escrito presentado ante o concello de A
Guarda pola empresa de transporte marítimo Vasco Gallega de
Consignaciones, que tamén lle
foi enviado ao presidente da Deputación de Pontevedra e aos alcaldes de Santa María de Oia e O
Rosal como aparece indicado no
texto. Nel preséntase a iniciativa
da promotora inmobiliaria como
un elemento que dinamizará turisticamente toda a área do Val
Miñor e o Baixo Miño. Porén solicita que as vías de comunicación entre os concellos aos que
enviou a carta se melloren coa
tramitación da conexión entre as
parroquias de Torroña e Pinzás.♦

A UPG homenaxea os ex militantes
no XXX cabodano da morte de Reboiras
XOSÉ LEAL
A Unión do Povo Galego (UPG)
aproveitará a chegada do nacionalismo á Xunta para agasallar a todos os compañeiros que
xunto a Moncho Reboiras foron
militantes activos durante o franquismo e a Transición, creando
as bases da situación actual.
O acto, que como é habitual
terá lugar o 12 de agosto en Ferrol, comezará cunha concentración ás sete e media na praza de
Armas que se dirixirá logo até o

portal número vinte e sete da rúa
da Terra, onde o histórico militante morreu a conta dos disparos da policía franquista.
Tras realizar no lugar unha
ofrenda floral, volverase á praza de
Armas para levar a cabo un acto
político con diversas intervencións. Falarán sete persoas, das que
só tres pertencen á UPG, sendo as
outras antigos militantes do nacionalismo. Comezará Ramón
Muñiz de las Cuevas, un dos primeiros apoios do sindicalismo la-

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

Catro dormitorios dobres con baño e, nunha construcción anexa, dous dormitorios dobres,
dous baños e unha sala de estar con cociña e chimenea. Asimesmo dsipón dun salón comedor
con forno de leña e lareira.
Reservas: Telf. 986 361 856 / 696 045 326
e-mail: budinho@arrakis.es

brego nacionalista, ao que seguirán
Elvira Souto Presedo, primeira secretaria xeral da UPG tralo congreso clandestino celebrado en Arcade, e Xan López Álvarez, unha das
catro persoas presas en 1977. Os
militantes Marisa Vázquez Barqueiro e Xaquín Méndez Anta precederán o presidente da formación
política Bautista Álvarez que pechará os discursos. A UPG fixo un
chamamento á participación nun
acto no que pretende congregrar a
unhas cincocentas persoas.♦
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Restos da antiga factoría serán conservados
no novo proxecto residencial

MASSÓ,
o final dunha lenda
XOSÉ LEAL

Na gran superficie que ocupaba a factoría de Bueu só queda a cheminea, que será cortada en pezas para o seu translado.

A historia de moitas vilas mariñeiras galegas está intimamente
vencellada á industria conserveira. O caso de Massó Hermanos no
Morrazo representa moi ben está relación, tanto na súa factoría de
Cangas coma na de Bueu. Porén o recente desmantelamento das
instalacións da factoría buenense supuxo un duro golpe para moitos ex traballadores e veciños. Os recordos da fábrica afloran,
mentras o negocio inmobiliario se vai instalar nun lugar emblemático, convivindo con elementos que mostran a pegada do pasado.
Ao pasear pola fronte marítima de Bueu pódese observar
como falta parte da súa historia.
Onde antes se erguía maxestuosa a factoría de Massó apenas
queda a cheminea como símbolo da industria da conserva. Ao
carón do valado que rodea o lugar onde estaban as naves, pódese ver de cando en vez a veciños e turistas que observan a
gran superficie que ocupaba a
fábrica. Se se trata dun ex traballador obsérvase no seu rostro un aire de nostalxia.
Non é para menos. Os Massó
empregaron a moita xente da vila
na conserveira construída en
1926. Chegaron a ser uns 1.500
antes da edificación da súa fábrica piloto en Cangas. Moitas xeracións medraron á par que a factoría, traballando toda unha vida
ben como empregados fixos, fixos-discontinuos ou eventuais.
Manuel Aldao entrou na
empresa en 1963 despois de pasar por dúas conserveiras en Vigo. En Massó Hermanos pasou
por diferentes cargos de relevancia como xefe da sección de
produción e métodos de traballo, para rematar desenvolven-

do as funcións de administrador
xeral da fábrica de Bueu até o
seu peche. Perfecto coñecedor
da historia da empresa e da familia, resalta as grandes colas
de xente que se formaban na
entrada cando a empresa precisaba de traballadoras. Massó
contaba tamén cunha frota propia da ardora e había moitos
barcos que pescaban exclusivamente para el, polo que se daba
o caso de familias enteiras que
traballaban para o conserveiro.
Ao pasar pola fábrica derruída
Manuel indica que “como persoa que tiven un cargo de relevancia e estiven aí traballando
durante 31 anos, danme retorzóns cada vez que paso é vexo
todo o solar arrasado”. María
Verdeal tamén tivo unha sensación similar, pois como ela
mesma di: “parece que se me
cae todo o corpo ao ver así
Massó, que tantas famiñas matou”! Ela foi unha das moitas
mulleres da vila que estivo coma empregada fixa-discontinua. Entrou na fábrica en 1943
con 14 anos e estivo traballando
como empacadora até que tivo
que deixar a actividade en 1974

por enfermidade.Uns anos nos
que a compañía comezaba a ir
mal.
O declive
Aldao si que viviu a crise que rematou coa fin da actividade da
factoría de Bueu. Á hora de falar
das causas do peche destaca,
ademais dos problemas internos
que se puideran dar, dúas cuestións: a crise alimentaria do aceite de colza dos 80, que fixo moito dano á conserva, e o exceso de
persoal fixo da fábrica. Massó
era contrario ás regulacións de
plantel e unicamente deixou de
coller xente dende 1977. Porén o
peche da conserveira afectoulle a
traballadores fixos xa veteranos.
A maioría foron prexubilados e
outros coma Aldao, aos que se
lle debían mensualidades, foron
transladados á factoría de Cangas que deixou de funcionar en
1994. Uns empregados cos que a
compañía tiña contraída unha
débeda de case 2.000 millóns de
pesetas. A solución foi o embargo das propiedades da familia
Massó que estaban libres de carga e que despois foron vendendo
os ex asalariados.
Xosé Ramón Bacelar foi representante sindical de ING en
Bueu durante as protestas das traballadoras fixas-discontinuas durante a crise da colza. Tamén traballou entre os anos 1970 e 1975
como mecánico no taller de Cangas. Para el a crise de Massó co-
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mezouse a notar xa coa entrada
dos fillos de Xosé María Massó,
Tomás, Xaime e Xoan Xosé a finais dos sesenta. Opina que unha
compañía familiar como Massó
non soubo adaptarse aos novos
tempos, pois a súa estrutura dependía en demasía das subvencións. Indica Bacelar que “aínda
que se aumentou a produtividade
coa entrada de xente nova, non se
investiu nunha maquinaría que se
foi deteriorando”.
Negocio inmobiliario
Agora a próxima construción
dunha urbanización con 225 vivendas, unha praza acristalada e
unha zona comercial ocupará os
máis de 17.000 m2 da antiga fábrica. Zona residencial e de ocio
que contará con elementos que
recordarán o pasado de Massó en
Bueu. A gran labor da Plataforma pola Conservación do Museo
e demais patrimonio Massó, unha asociación cívica na que están
presentes diferentes colectivos
sociais e políticos foi clave neste
sentido, contando sempre coa
colaboración de Figroríficos do
Morrazo, propietario dos terreos.
Este colectivo que conseguiu
que a apertura do museo fose un
feito, tamén loitou pola conservación da cheminea, que finalmente será transladada, as fachadas da fronte marítima, un calvario do século XVIII e a estrutura
primitiva dunha das naves que
servirá de base da praza.

A fábrica do Salgueirón
Ao mesmo tempo a factoría
canguesa, construída en 1945 e
considerada a máis grande e
moderna de Europa no seu tempo, pode ser reconvertida nun
centro comercial se sae adiante
o convenio Massó, asinado entre o Concello de Cangas e o
grupo Atlántico. Pendente da
aprobación dentro do PXOM e
envolto na polémica polas protestas sociais, o proxecto contará tamén cun hotel de luxo,
unhas 750 vivendas e un porto
deportivo de 400 prazas. A
construción do museo baleeiro
na factoría onde se levaba a cabo esta actividade pretende preservar na memoria este oficio
tan importante dentro do complexo fabril.
Casa fundada en 1816
A chegada dos Massó a Galiza
dase a comezos do século XIX
como indica Xosé María Castro
no seu libro Reconocer Bueu,
onde establece que xa en 1816 a
familia botaba os alicerces da
primeira gran fábrica de salgadura por medio de Salvador
Massó Palau. A salgadura foi a
actividade previa dos Massó
antes de pasar á conserva esterilizada. Este paso déronno no
1882 baixo a marca La Perfección, ao asociarse coa empresa
francesa Dargeton &Domingo
da que importaron a maquinaria
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e o sistema de conservación e
enlatado. En 1895 rachan cos
franceses para crear Gaspar e
Salvador Massó a compañía
Massó Hermanos en Bueu, unha empresa familiar que dirixiron dúas xeracións máis. Os fillos de Gaspar, Xosé María,
Gaspar e Antonio foron os encargados de levar a factoría ás
súas cotas máis altas, ademais

de ser os máis recordados polos
veciños. O seu trato cordial cos
traballadores, moitas veces impregnado de certas doses de paternalismo, facía que se preocupasen polos problemas de todos
e cada un. Algo curioso se atendemos ao seu número, que chegou a ser na factoría de Bueu de
1500 nos primeiros anos, abalando entre 600 e 400 até a dé-

cada dos sesenta e 182 no momento do peche en 1992. Nesta
última etapa da compañía o cadro directivo estaba conformado polo fillos de Xosé María
Massó, Xaime, Tomás e Xoan
Xosé, acompañados por Xulián
Zarauza, que estaba casado
cunha filla de Gaspar Massó.
Mais o compromiso da familia coa vila non foi só de ca-

rácter privado,tamén foron protagonistas da vida pública da
vila. A primeira praza de abastos que se construíu en Bueu
foi sufragada polos Massó, que
tamén contribuíron economicamente na celebración da primeira feira de mercado. A súa
presenza en asociacións de todo tipo foi unha constante.
Gaspar Massó foi presidente do

pósito de pescadores e, xunto
co seu irmán Xose María, participou na creación dunha escola para mariñeiros. A política
foi outra das ocupacións da saga. Xa en 1890, Xosé Ferrer
Massó foi alcalde de Bueu durante un ano. Moito máis tempo estivo Xosé María Massó,
dende a fin da guerra civil en
1939 até 1971.♦
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Concentración en Vigo contra a
liberalización do mercado agrario
G.M.O.
Cunha concentración baixo o lema “Queremos prezos xustos para os nosos produtos! Agricultura e alimentación fóra da Organización Mundial de Comercio
(OMC)!”, rematou o venres 29, a
campaña do Sindicato Labrego
Galego (SLG) e da Confederación Intersindical Galega (CIG)
en contra da OMC. A protesta tivo o seu epicentro na praza da
Estación de Ferrocarril da RENFE
en Vigo, durante catro días.
Os obxectivos dos actos eran
informar a cidadanía das consecuencias do próximo cumio mundial, que terá lugar na cidade chinesa de Hong Kong, en decembro deste ano. A denuncia de ambas as dúas organizacións, o SLG
e a CIG, radica en que os acordos
axilizarán a carreira da privatización dos servizos públicos básicos, como a sanidade e o ensino.
E, por outra banda, os mercados
agrarios serán liberalizados, o
que, segundo o SLG, ocasionará
“unha caída xeneralizada dos
prezos dos nosos produtos”.

PACO VILABARROS

Existe o precedente que sentaron os acordos do GATT hai once
anos, cando a Unión Europea e os
Estados Unidos dirixiron as súas
negociacións cara á liberalización
do comercio agrario. Segundo denuncia o SLG, “estamos a vivir as
consecuencias negativas daqueles
acordos. Os prezos dos nosos
produtos baixan continuamente”.
Isto fai inoperante a lei da oferta e
da demanda, pois, como se comprobou o ano pasado, nun período

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

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes

no que Europa carecía de produtos cárnicos de vacún, os prezos
descenderon, en troques de subiren, como cabería esperar nunha
política de libre mercado.
A Campaña organizada pola
CIG e o SLG ten como obxectivo
informar e mobilizar os cidadáns
para que os prezos dos produtos
da terra, como a pataca, a uva ou
as hortalizas, non arruínen os
produtores por mor da liberalización do comercio agrario.♦

A formacion
do Goberno
MANUEL CAO
Coa toma de posesión do novo presidente da Xunta, o 2 de
agosto de 2005, cun brillante acto celebrado na praza do
Obradoiro, empeza a andar o goberno bipartito que seguirá
coa toma do control da Administración autonómica polos
equipos designados por cada un dos dous partidos. Quedarán
pendentes os órganos de participación conxunta en normalización lingüística e medios de comunicación xunto cos organismos autónomos dependentes do parlamento cunha duración dos mandatos superior á unha lexislatura.
Das primeiras decisións materializadas na elección dos
conselleiros deben destacarse dúas obrigas comúns aos dous
grupos: a paridade de sexos e o tributo á distribución territorial
provincial. Á hora da verdade, os dous grupos mantiveron a
proporción de deputados electos no 50 por cento dos conselleiros de xeito que unha parte da representación no Executivo lle
corresponde ao partido mentres que a outra resérvase para persoas –algunhas independentes e de menor perfil político– de
confianza dos respectivos líderes. Unha diferenza no medio
prazo pode vir da capacidade de control do PSdeG-PSOE por
parte do líder socialista que se verá reforzada polo exercicio da
presidencia mentres que o líder nacionalista terá que afianzar
aínda dende a vicepresidencia o control sobre un BNG obrigado a cambiar a tendencia decrecente nos seus apoios electorais.
Nos vindeiros días e semanas iranse substituíndo os principais cargos do anterior goberno e enseguida terá que empezar
o proceso de elaboración dos orzamentos para 2006 de xeito
que á volta das vacacións xa ha de estar a pleno rendemento a
maquinaria gobernamental para levar adiante as iniciativas programáticas que a sociedade está desexando ver feitas realidade.
Os cen días de graza para encetar a crítica ao novo goberno non
sempre son respectados pero, neste caso, a sucesión de derrotas electorais do PP e os problemas de estabilidade interna que
pode ocasionar o proceso de designación do sucesor de Manuel
Fraga poden contribuír a un prazo prolongado de paz parlamentaria e desmotivación por parte da oposición. En calquera
caso, no proceso político-económico das sociedades modernas
son case sempre os erros do executivo os grandes impulsores
do desgaste gobernamental que lle dan pulo á oposición.
O sistema elixido para artellar a acción de goberno semella a división por áreas asignadas a cada partido nunha lóxica semellante á
dos primeiros pactos municipais de Pontevedra e, agora, Santiago.
A necesidade de implementar unha acción de goberno conxunta e
solidaria atopa contradicións coa necesidade de visualizar as diferenzas entre os dous partidos diante dun electorado que dentro de
ano e medio terá que decidir nunhas eleccións municipais decisivas
a intensidade real do cambio político acontecido agora en Galicia.
Unha mellor calidade das políticas públicas do novo goberno terá
externalidades positivas para os dous grupos políticos pero tamén
pode haber diferenzas imputábeis a determinadas áreas de goberno
que aparecerán nas sondaxes de valoración dos xestores políticos e
que cotizarán no mercado político-electoral.

Emilio Pérez Touriño, novo Presidente da Xunta.
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‘A necesidade de implementar unha
acción de goberno conxunta e solidaria
atopa contradicións coa necesidade de
visualizar as diferenzas entre os dous
partidos diante do electorado”
O traspaso de poderes realizouse con normalidade e mitigouse, en parte, o intento de baldar o novo goberno con decisións
abusivas en materia de persoal e audiovisual. De todas as formas,
algunhas decisións do executivo de Fraga comprometerán o novo
executivo no referente á concesión de televisións autonómicas e,
sobre todo, na asignación de recursos financeiros para proxectos
plurianuais dos que a Cidade da Cultura é, talvez, o menos criticábel. Todo un conxunto de obras nos concellos de Galicia e varios contratos plurianuais con axentes vencellados ao PP pode
deixar o novo goberno cunha marxe de manobra financeira limitada que, en todo caso, pódese subsanar con decisións políticas.♦

GUSTAVO LUCA

T

emos que celebrar a posta en marcha de Telesur,
o primeiro servizo público multiestatal do mundo. Telesur nace coa participación
do Brasil, o Uruguai, a
Arxentina, Cuba e Venezuela.
Despois de medio milenio de
mirarse a través dos lentes do
colonizador, América pode
por fin ver a súa imaxe fronte
ao espello.
A necesidade de dotarse
de información propia era
un clamor en toda a
América que non fala
inglés. Tamén era a
recomendación do Informe
McBride aprobado por unanimidade na XX asemblea
da UNESCO (1978). O
goberno norteamericano entendérao coma unha
agresión ao seu pluralismo
informativo unidimensional
(o invento da virxinidade
multípara ou a virtude viciosa) e deixou de pagarlle á
ONU en represalia.
Se José Martí e Simón
Bolívar levantasen a cabeza
verían un continente que xanta e cea a diario cos actores
de Hollywood sentados á súa
mesa e non sabe que o
veciño de México ou de
Arxentina ten actores e cine e
teatro de primeira. Un latinoamericano en Bruxelas ou
París está máis ao tanto da
información, o cine e o teatro
continental que os que non
emigraron.
A proba da importancia
do proxecto de Telesur está
na ameaza lanzada polo
demócratas do Norte: “Se
unha información de Telesur
non nos parece axeitada, actuaremos”. Tradución: poden
bombardear Telesur como xa
fixeron no nome da
democracia coa televisión de
Belgrado e con Al-Jazeera.
Antes caciquearán cos
socios dos satélites de
televisión e as redes de cabo
para lle negaren o sinal a Telesur. Os socios da nova
emisora están confiados:
“Hai satélites e redes de
terra que non son deles.”
Telesur rompe o
monopolio informativo dos
Estados Unidos sobre o continente e abre outras portas.
Por exemplo a da
información de Latinoamérica que circula na UE,
apenas unha migalla desviada da que quere Norteamérica. Tamén é Telesur unha
potencia de televisión participada por cinco Estados
cos que os galegos temos
non pouca relación
histórica. A TVG vai estar
atenta, de seguro, á
produción en portugués (a
lingua que navegou dende a
nosa beira para Cabralia, na
costa do nordés brasileiro,
hai tantos anos) máis plural
e financiada do mundo. As
televisións de Euskal Herria
e Catalunya xa están en conversas cos da Telesur.♦

Debate sobre os ‘dereitos históricos’

Por que España naceu en Atapuerca e
Cataluña coa Constitución?
A.N.T.
A alusión aos dereitos históricos que os nacionalistas cataláns pretenden incluír no novo
Estatuto constitúe un dos
principais motivos de discrepancia co PSC e o PP. O Institut d’Estudis Autonómics (IEA)
que traballou para o Goberno
de CiU, pero cuxas investigacións foron supervisadas por
unha comisión académica
allea, en boa medida, ás ideas
nacionalistas, explica através
dos seus traballos cal é o sentido dos “dereitos históricos”.
O IEA, do que forman parte varios científicos sociais que tamén participaron na ponencia
do actual Estatuto, define os dereitos históricos como “a tradición e os dereitos políticos adquiridos por un colectivo ao
longo da historia que, pola forza das armas ou polas razóns
que señan, se perderon e pretenden recuperarse”. De aí que,
por exemplo, “ao proceso de recoñecemento da autonomía en
Escocia e Gales se lle chamase
devolution e cando Cataluña recuperou a autonomía se restableceu a Generalitat”.
A invocación dos dereitos
históricos, segundo o IEA, está
presente na Constitución española cando na disposición transitoria segunda fai referencia
aos “territorios que no pasado
tivesen plebiscitado afirmativamente proxectos do Estatuto de
Autonomía”. A disposición adicional primeira dispón que “a

Artur Mas (CiU) e Pasqual Maragall (PSC).

Constitución ampara e respecta
os dereitos históricos dos territorios forais...”.
O asunto, segundo o IEA,

ten a súa trascendencia, porque, por exemplo, a singularidade do concerto económico
que disfrutan o País Vasco e

Navarra xustifícase polos dereitos históricos. Até agora, os
sectores contrarios a que Cataluña teña o concerto argumentaban que a Constitución limita
esa posibilidade ao País Vasco
e Navarra ao facer esa referencia aos territorios forais. Precisamente, o informe do IEA
sinala que “se debe insistir en
que a Constitución non limita
formalmente esta posibilidade
a ningún territorio”. O IEA fai
referencia tamén ao Estatuto
de Aragón, cuxa disposición
adicional terceira afirma: “A
aceptación do réxime de autonomía (...) non implica a renuncia do pobo aragonés aos
dereitos que como tal lle tivesen podido corresponder en
virtude da historia, os que poderían seren actualidade de
acordo co que establece a disposición adicional primeira da
Constitución”.
Algúns sectores académicos
consideran que os dereitos históricos son un resíduo do antigo
réxime e que a súa reivindicación non é de recibo nun sistema democrático. Para os autores que defenden esta concepción Cataluña non ten unha entidade preexistente, senón que é
unha comunidade autónoma
que xurde coa Constitución.
Ocurre, non embargante, que
moitos dos que negan a existencia preconstitucional de Cataluña, Galiza ou o País Vasco defenden con igual énfase a existencia preconstitucional de España como nación.♦

O goberno gasta 37 millóns de euros en mísiles norteamericanos

Os buques españois poderán
atacar cidades situadas a 1.600 quilómetros
A.N.T.
A retirada das tropas de Irak e a
cantilena da dereita sobre a suposta debilidade diplomática de
Zapatero e o seu suposto apoio a
Castro e Chávez concedeulle até
agora ao goberno socialista un
márchamo progresista, sobre todo en comparación co rumbo
marcado por Aznar. Non embargante, hai datos como a compra
aos Estados Unidos de 60 unidades de mísiles Tomahawk que
desminten esta imaxe.
A retirada española de Irak
veu contrapesada, na política de
alianzas cos Estados Unidos, co
envío de forzas a Afganistán, un
país que mostra cada vez máis
inestabilidade bélica e que ocupa
un lugar preferente na estratexia
de Washington de acceso a recursos enerxéticos. A política de Zapatero consistiu tamén en ratificar
as resolucións da ONU que lexitiman a ocupación de Irak. O apoio

ao colombiano Uribe e a compracencia ante Sharon alonxan, polo
demais, calquera imaxe de enfrotamento ou de diferencias significativas entre o goberno socialista
e os norteamericanos.
O último paso dado nesta liña consistíu na reafirmación da
idea: “máis armamento igual a
máis seguridade”. O goberno socialista segue destinando entre o
27% e o 33% do orzamento en
I+D á investigación militar. Pero
ademais, España vén de sumarse
ao selecto club de países posuidores de mísiles de cruceiro Tomahawk, arma de precisión utilizada por vez primeira na guerra do Golfo, en 1991, e máis
tarde en Kosovo, Afganistán,
Sudán e de novo Irak. O falcón,
e secretario de defensa norteamericano Donald Rumsfeld enviou a finais de xullo unha carta
a José Bono de aceptación da
compra de 60 unidades dos mí-

siles mencionados. O visto bo de
Rumsfeld significaba gratitude
polos ingresos que a adquisición
reportaba ás empresas armamentísticas do seu país e, sobre
todo, o recoñecemento de que en
Madrid hai un goberno aliado,
ao que se lle poden vender armas estratéxicas. A compra fora
realizada polo goberno de Aznar
e confirmada por Bono tras a
cordial entrevista que mantivo
con Rumsfeld no Pentágono.
Está previsto que os mísiles
equipen catro fragatas F-100 e
catro novos submarinos S-80.
Unha das fragatas opera xa dentro do grupo de combate do
portaavións nuclear Theodor
Roosevelt.
O custo de cada mísil é de
483 mil euros (80 millóns das
antigas pesetas), o que supón un
gasto de 37 millóns de euros
(4.800 millóns de pesetas). Pódese comparar esta cantidade,

por exemplo, co total asignado á
I+D sanitaria nos orzamentos de
2005 que é de 243,81 millóns de
euros.
Os buques españois armados
con mísis de cruceiro poderán
atacar brancos en terra situados a
uns 1.600 quilómetros, aproximadamente a distancia que hai
entre Madrid e Palermo ou Trípoli. España estará así capacitada para bombardear paises inimigos da OTAN ou dos Estados
Unidos con mísiles aptos para
transportar cabezas explosivas
de 460 quilogramos, de gran potencia de destrución en infraestruturas e entre a poboación civil. Tamén como dato comparativo cabe lembrar que as mochilas
explosivas utilizadas polos fundamentalistas islámicos o 11-M
sumaban un total de 60 quilogramos de explosivos. O total de vítimas elevouse a 192 mortos e
máis de 1500 feridos.♦
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América
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Xulio Ríos
‘Iso da ameaza chinesa é unha paranoia’
CÉSAR LORENZO GIL
O director do Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional (Igadi), Xulio Ríos (Moaña, 1958) achégase á
situación chinesa en dous novos libros. Coordina os traballos
de diversos autores en Política Exterior de China (Bellaterra)
e escribe Taiwán, el problema de China (La Catarata). O seu
achegamento ao xigante asiático racha tópicos e axuda a entender cara a onde camiña o país máis poboado do mundo.
Ultimamente fálase moito da cialidades, e agora berran porameaza chinesa, tanto no pla- que os chineses tamén queren
no militar como, especialmen- vender os seus produtos. Se hai
mercado libre real ten que funte, no plano comercial.
Iso da ameaza chinesa é un- cionar en ambas as direccións,
ha paranoia. Esáxerase a toda non só na que lles interesa aos
hora o seu poder militar e co- países ricos.
Talvez se use a “escusa chimercial para instrumentalizalo
no beneficio de outros. A China nesa” para degradar a situación laboral dos
ten un potencial
t r a b a l l a d o re s
armamentístico
occidentais.
moi limitado, a
s
É un camiño
anos luz dos EE
errado. Pode ser
UU. Hai que penque na China as
sar que os esta- estadounidenses
condicións labodounidenses po- posúen o 47
rais sexan peores
súen o 47 por
mais iso non é a
cento do orza- por cento do
base da súa commento militar de
petitividade portodo o mundo. Os orzamento militar
que dentro dun
chineses só conde
todo
tempo os trabatan co 8 por cenlladores chineses
to. E no nivel co- o mundo.
esixirán mellomercial pasa algo
ras. O que ocorre
semellante.
A Os chineses
é que nun mundo
China nin sequecambiante como
ra lidera o merca- só contan
o noso hai que
do asiático. En co 8 por cento”
saber explotar
todo o mundo, a
aquilo que nos
súa cota de merbeneficia e comcado é do 9 por
prender que pode
cento.
haber competenAsí que falar
de superpotencia é arriscado. cia que nos supere noutros secPodemos dicir que a China tores. Está claro que os chineses
ten posibilidades para selo no son mellores producindo plástifuturo, pero agora mesmo está cos e outros produtos como ormoi lonxe de poder considerarse denadores, pero teñen moitas fecomo un rival fronte aos EE UU. blezas, especialmente no plano
O que ocorre é que os chineses tecnolóxico. Europa ten que inracharon a súa ancestral tradi- vestir en creatividade, en deseción de illamento. Até hai 25 ño, niso que se chama investigaanos, todo o que estaba fóra das ción, desenvolvemento e innovación. Se pensúas fronteiras
samos que para
era considerado
“mellorar”, a viterritorio dos bárda dos asalariabaros, igual que
ara defender
dos ten que emna época na que
peorar, aviados
ergueron a Gran a súa integridade,
imos.
Muralla. Mais
Nos últimos
hoxe son cons- a soberanía e
anos, a China
cientes de que hai
que abrirse ao o modelo económico ampliou os seus
mercados para
mundo, de que cómpre que non só
surtirse de mapara desenvolverse é impres- un Estado marque o terias primas e
enerxía en paícindíbel ollar cases do sur.
ra a fóra. E, cu- rumbo do planeta”
Non só no
riosamente, a posur. Realmente, a
lítica
exterior
base das imporxúnguena á segutacións chinesas
ridade e á enerestá nos EE UU,
xía.
En Europa ténselle moito Rusia e a UE. O investimento en
medo á competencia en secto- países en vías de desenvolveres como o téxtil ou o calzado. mento aínda é pequeno. O que
Hai moita hipocrisía neste ocorre é que o crecemento da
asunto. As negociacións para economía chinesa é espectacuque a China entrase na Organi- lar. Desde o 1980 cuadriplicou o
zación Mundial do Comercio seu produto interior bruto. E esdemoráronse 15 anos. Houbo ta medra precisa de enerxía. A
sempre un interese de Occidente China ten que importar petróleo
de penetrar no mercado interno en grandes cantidades para manchinés e explotar as súas poten- ter a máquina en marcha. Inteli-
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xentemente, decátase de que a
estabilidade que precisa non pode xogala só a unha carta. Por
iso manexa un lema sagrado: garantir a subministración e diversificar os riscos.
Pódese falar dunha estratexia de liderado do sur, ao estilo daquelas conferencias de
países non aliñados?
Non estritamente con aquela

filosofía. A China é consciente
de que para triunfar ten que impoñerse no mundo a multipolaridade. Para defender a súa integridade, a súa soberanía e o seu
modelo económico cómpre que
non só un Estado marque o rumbo do planeta. Por iso aposta
por abrir camiños de colaboración, esencialmente comercial,
con países emerxentes, caso do

Brasil ou da India. Pero non
existe a idea de influír politicamente, polo menos de momento. Iso non impide, por exemplo, que os seus acordos de colaboración no mundo enteiro
busquen illar diplomaticamente
a Taiwán. Moitos dos países que
se benefician dos convenios con
Pekín deixaron de recoñecer a
república de Taipei.
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O nó de Formosa
Despois de recuperar o control de Hong Kong e Macau, á
China só lle falta controlar
Taiwán.
A soberanía sobre Taiwán é
unha demanda irrenunciábel da
China. Nunca aceptará a independencia da illa da Formosa.
En troques, o actual presidente
taiwanés Chen Xui-bian rachou
a idea tradicional de que Taipei
era, en realidade, a verdadeira
China republicana. Por primeira
vez fálase de que Taiwán poida
ser “outra cousa”. Esta política
independentista non lle gusta ao
empresariado da illa nin ao Kuomintang, o acérrimo inimigo do
comunismo. Así que agora observamos con certa sorpresa como se pode fraguar unha alianza
entre os vellos adversarios da
guerra civil.
Pode haber un conflito
aberto?
Nunca se sabe pero a ningunha das partes lles convén. A
China non ten exército para invadir a illa. Taiwán, que é unha
das economías máis poderosas
do mundo, non quere unha guerra e toda Asia sufriría se a tensión diplomática fose a máis.
Coido que a chave do asunto está nas mans do goberno estadounidense. De Washington depende o futuro de Taiwán. Cómpre
lembrar que os EE UU están
moi pendentes do desenvolvemento chinés e hai quen di que
as guerras do Irak e de Afganistán non se fixeron contra o terrorismo, senón para entupir as
saídas naturais para a China.
Taipei sería outra peza nese xogo de trampas.
E como se defenderá Pekín
dese acoso?
Usando a diplomacia, que é
a súa mellor arma. A China non
ten bases no exterior e non penso que estea interesada nunha
escalada militar. O imperialismo
non está na súa tradición. No século XIV, Cheng Ho navegou
por trinta anos e non deixou nin
unha mísera colonia nin tomou
un só escravo. Pois hoxendía seguen coa mesma dinámica. Por
exemplo, para superar a presenza estadounidense en Asia Central, Pekín buscou alianzas con
Rusia para facer negocio co petróleo e o gas a través de Siberia.
O mes pasado, varios líderes tibetanos denunciaron na
Audiencia Nacional a ocupación chinesa. Hai represión interna?
Hai certa tradición centralista e unificadora. A China identifica pluralidade interna con decadencia. Ao contrario que os
soviéticos, os maoistas sempre
foron contrarios á autoderminación dos pobos que compoñen a
China. Arestora, teñen máis autonomía as rexións máis puxantes economicamente, caso de
Cantón, que as rexións diferenciadas. Se Pekín asumise un debate territorial maduro aforraría
moitos disgustos no futuro. Ese
é un dos moitos atrancos que
ten para se converter en superpotencia. Pero hai que afacerse
ao xeito de pensar confucionista, que sempre olla ao longo
prazo, máis alá do que verán os
nosos ollos.♦

‘Nunca os traballadores da China
viviron tan ben como agora’
Sempre se fala de que as condicións laborais dos chineses
rozan o escravismo.
Non é certo. Nunca os chineses viviron tan ben como agora en
toda a historia. O que hai que pensar é que a tradición do traballo na
China é semellante á do resto de
Asia. Cando o sistema comunista
impulsou os centros de traballo
colectivos, doadamente conseguiu implementalos porque xa de
vello os chineses teñen unha relación moi paternal coas súas empresas. A firma non só se encarga
de organizar a súa xornada laboral senón que tamén lles programa as vacacións, o lecer e até o
matrimonio. Son corporacións totais que marcan completamente a
vida dos traballadores.
Cun desenvolvemento económico tan alto, esas estruturas non mudaron?
Adaptáronse. É certo que se
producen cambios enormes. Até
hai 20 anos, a circulación de persoas estaba restrinxida, hoxe hai
unha poboación flotante de 100
millóns de habitantes, que vive no
campo e traballa na cidade. Isto é
só un exemplo dos desafíos que
implica. No centro de Pekín hai
centos de traballadores provenientes do rural que dormen á intemperie porque teñen contratos
intensivos de unha ou dúas sema- xorden novas desigualdades.
nas e logo volven para a casa cun- Volve haber pobreza nas cidades
ha presada de cartos. A constru- e vai ser moi difícil loitar contra
ción funciona 24 horas ao día con ela, por exemplo.
Pode ser isto fonte de contres quendas ininterrompidas.
flitos?
Esa nova siXa o é. Vítuación esixe
vense conflitos no
reformas somedio rural e nalté hai pouco
ciais tamén.
gunhas empresas.
Arestora, o
Por exemplo, até
impulso social é os sindicatos e
moi débil. O lide- o Partido Comunista hai pouco os sindicatos e o Partirado de Hun Jintao comezou pro- estaban prohibidos do Comunista estaban prohibidos
movendo “harnas firmas de camonía” entre o nas firmas de
pital estranxeiro.
desenvolvemento
económico e o capital estranxeiro” Isto creou grandes
protestas e agora
social, pero é moi
as condicións de
complicado poemprego son pañer en marcha
melloras nos servizos públicos. recidas en todas as fábricas.
O crecemento tampouco eviNa China non hai seguranza social e aínda son moi precarias as tou a emigración ao exterior?
Ese é un fenómeno moi antiinfraestruturas de todo o tipo. Así
como a cidade medra, o campo go. As colonias chinesas en cifica no atraso. Hai rexións que dades de todo o mundo existen
crean riqueza e outras abandona- desde hai séculos. O que agora
das. E estas sinerxías precisan re- ocorre é que coincide esta diásformas ben graves. O goberno pora co desenvolvemento inconsidera que cómpre conseguir dustrial, o que recorda en parte
que o investimento exterior se di- ao que pasaba cos galegos emirixa ás zonas deprimidas –pero as grantes na década do 1960.
empresas prefiren instalarse en Moitos dos emigrantes acaban
zonas desenvolvidas– e tamén viaxando a aqueles lugares onde
ansían un sistema fiscal moderno parentes e veciños teñen negoque facilite a redistribución equi- cios, gañan un diñeiro e volven,
ou envían remesas para os familibrada dos beneficios.
As desigualdades tamén se liares. Tamén hai emigrantes
estenden ás diferentes clases controlados polas mafias, que
volveron coller forza nas princisociais.
Obviamente. Mais as dife- pais cidades nos últimos anos.
Como administra o Partirenzas tampouco lles afectan a
grandes porcentaxes de poboa- do Comunista este enorme
ción. A día de hoxe, a clase adi- cambio social?
Sen entregar o poder. Todo o
ñeirada non chega ao 2 por cento e a clase media supón o 15 que pasa na China está controlado
por cento. O problema é que polo partido, que actúa como un
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da China emprendedora, para
que o seu novo ideario non se desenvolva alén destas siglas.
Crecemento sustentábel?
O crecemento económico tamén suporá un aumento do
consumo: millóns de coches,
de ordenadores, de lixo…
Velaí unha das grandes preocupacións da China e tamén do
resto da humanidade. A poboación chinesa supón o 20 por cento de todo o mundo. Se os chineses se poñen a consumir de igual
xeito ca no mundo occidental, os
perigos serían enormes, especialmente para o ambiente. Tristemente, polo momento, as autoridades non demostraron ter unha
gran sensibilidade ecolóxica. Xa
se contaminaron moitos ríos e augas subterráneas, moitos bosques
corren perigo e xa se produciron
moitos danos que vai ser complicado arranxar. Nese ideario de
harmonía do que falaba antes, hai
moito pensado sobre sustentabilidade, pero os recursos que se precisan para crear un modelo de
crecemento respectuoso co medio
son demasiados e teño dúbidas de
que finalmente se destinen os cartos que fan falta. No día a día hai
PACO VILABARROS
unha clara correspondencia entre
grupo de novos mandaríns. Desde o crecemento económico e a exao poder central na capital até os cerbación do consumo.
poderes locais en calquera recanAs reformas afectáronlle á
to do país, nada se pode facer sen situación dos dereitos humacontar cos comunistas. Non dele- nos?
gan en ninguén e non permiten
Cómpre situar este tema no
que nada se faga sen contar coa seu xusto lugar porque en Occisúa anuencia. E de momento, non dente interesa moito resaltar este
parece que as cousas vaian cam- tema cando moitos deberían ollar
biar. Non existe unha oposición máis para a súa propia situación.
organizada máis alá de protestas Mais iso tampouco nos debe falocais e concretas e será o propio cer esquecer que a situación dos
partido quen defina o horizonte dereitos humanos é claramente
político do país. Hai unha forte mellorábel. E favorecer os dereicorrente que pide que se camiñe tos individuais caso do de exprecara a unha democracia de parti- sión ou o de prensa non parece
dos parecida á occidental pero pa- ser unha prioridade para as autorece algo remota tal posibilidade. ridades. Os medios de comunicaDe momento, estase experimen- ción funcionan co mesmo sistetando con novas formas de inte- ma que nos tempos da Revoluracción política da cidadanía, ca- ción Cultural, é dicir, funcionan
so das eleccións directas no rural, como correas de transmisión da
con diferentes agrupacións de ideoloxía gobernamental. Mais
electores non esos tempos camtritamente controbiaron moito e a
ladas polos coinformación é
ristemente,
munistas.
moito máis difícil
Pódese falar
de controlar. Codun auténtico polo momento,
mo exemplo, hai
Partido Comu- as autoridades
que pensar no canista?
so da pneumonía
Pódese dicir non demostraron
asiática, unha epique hai unha esdemia que se quitrutura que recibe ter unha gran
xo silenciar e que
tal nome. Pouco sensibilidade
acabou coñecénmáis. O comudose. Contodo, o
nismo chinés é ecolóxica”
comunismo chiflexíbel e camiña
nés non considera
a un paso moi
que os dereitos
lento. Eles semindividuais teñan
pre din iso de que
que estar limitatalvez faga falta dar unha volta dos e os colectivos desenvolvipolo capitalismo para chegar de dos. O que ocorre é que parte do
novo ao comunismo. Na época partido cre que só cando se logre
actual, o partido non quere per- un gran desenvolvemento econóder influencia e poder. Por iso no mico e social se poderán permitir
seu último gran congreso absor- as liberdades. Algo así como “deberon as capas máis dinámicas reitos só para ricos”.♦
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Remo-Liga do Noroeste

Carlos Pérez gaña o ouro no Europeo de piragüísmo

Outro campión de Aldán

A.N.T.
Após oito probas disputadas, a
embarcación do Samertolameu de Meira é líder da Liga do Noroeste de remo, con
catro puntos de vantaxe sobre
os grandes favoritos, o Amegrove. Os moañeses aguantaron o tirón dos grovenses na
Bandeira Concello de Oleiros,
celebrada o 31 de xullo, na
que se impuxeron estes últimos. O Amegrove voltou demostrar en Oleiros que segue
a ser o favorito para gañar a liga a pesar de que os de Meira
están moi fortes e conseguiron
ser máis regulares que os grovenses. Proba da irregularidade desta embarcación foi a súa
actuación na Bandeira Concello de Cangas, do 30 de xullo,
na que tiveron unha actuación
moi discreta considerada por
afeccionados e técnicos como
moi pobre e incluso “avarenta” pola súa falta de vigor.

CÉSAR LORENZO GIL
Carlos Pérez foi o único membro do equipo español de piragüísmo en gañar unha medalla
no campionato europeo de Poznan (Polonia). O seu triunfo dálle azos para encarar con expectativas o Mundial de Zagreb.
Carlos Pérez Rial colle o relevo
de David Cal como ídolo de masas no Morrazo. O palista de Aldán logrou a medalla de ouro na
categoría de K-1 na distancia de
200 metros. Nunha extraordinaria carreira que dominou sen dúbidas, Pérez salvou con honra a
discreta participación galega no
campionato.
O propio Pérez decepcionara
horas antes ao quedar noveno na
final de 500 metros de K-1. O horario e a gran preparación dos seus
rivais fíxoo afrouxar no último
tramo e rematou último a proba.
A medalla de ouro supón a
confirmación dun piragüísta do
que técnicos e compañeiros sempre falaron moi ben. Neste mesmo mes, en Zagreb (Croacia),
Pérez terá oportunidade de optar
ao medalleiro en categorías
olímpicas, as que máis lle interesan de cara a Pekín 2008.

Liga ACT
Cabo de Cruz, de Boiro, e Mecos, do Grove, ocupan a sétima
e oitava posición, respectivamente, da Liga ACT, empatados a 58 puntos. Os equipos galegos non conseguen despegar
na táboa e xa ven moi lonxe as
primeiras posicións. Como noutros campionatos, os cántabros
do Astillero mostran a súa superioridade económica e deportiva, aínda que o seu liderato se
ve ameazado por Hondarribia.♦

Os outros galegos
A participación galega en Poznan
foi discreta, malia as grandes expectativas que había mercé ao excelente papel que realizara nos
Xogos Olímpicos de Atenas 2004.
A falta de preparación e ter a ollada tan fitando para Zagreb poden
servir para explicar o resultado final. Antes da cita croata, os galegos poderán prepararse ao xeito.
O de Polonia non pode volver repetirse, segundo os técnicos.
David Cal. O medallista de
Atenas non estivo á altura
agardada. Foi sexto na final de
C-1 nos 1.000 metros e cuarto
nos 500. Este último posto puido
terse convertido no bronce se o
comité de competición aceptase
a reclamación dun dos xuíces
contra o ruso Maxim Opalev.
Teresa Portela. A tamén canguesa tivo un gran debú individual. Foi sexta en K-1 na distan-

Samertolameu,
líder

Liga do Noroeste,
tras oito probas disputadas

Carlos Pérez, no centro.

cia dos 500 metros, un dato excelente para o Mundial. Portela
pretende seguir nesa modalidade
até os Xogos Olímpicos de Pekín. En K-4, a súa embarcación
foi cuarta nos 1.000 metros e
quinta nos 500.
Ana Varela. Formou parte
tamén da embarcación de K-4.
Individualmente, foi oitava na fi-

nal de K-1 nos 1.000 metros.
Alfredo Bea e David Mascato. Unha das parellas máis estábeis do deporte galego, pero sen
moita sorte en Poznan. A pesar
de que todas as apostas os colocaban no podio, os grovenses só
puideron ser sextos nas finais de
C-2 dos 500 e 1.000 metros.
Xaime Acuña e Borja Prieto.

Ámbolos forman parte da embarcación de K-4 que rozou o
bronce nos 200 metros e foi
quinto no quilómetro. Tanto o un
coma o outro están considerados
como palistas de gran futuro.
Aique González. Outra das
boas novas de cara a próximas
citas. Foi oitavo en K-1, na distancia de 1.000 metros.♦

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º

Samertolameu de Meira
Amegrove
Perillo
Ares
Tirán
Vila de Cangas
Muros
Náutico de Vigo
A Cabana de Ferrol
Coruxo
Rianxo
Chapela
Pobra do Caramiñal
Mar de Castropol
As Xubias
Mar de Bueu

As MULLERES
deciden
Recupéranse
a cinematografía
dos irmáns Dieste
O CGAI e o Museo Carlos Maside veñen de
editar Promesas del viejo y la doncella, un
guión escrito polos irmáns Eduardo e Rafael Dieste, que se acompaña doutros inéditos
escritos por Rafael. A publicación está contextualizada polos escritos do profesor da
Universidade de Santiago Luís Miguel
Fernández e da estudosa de Rafael Dieste
Ana Belén Martínez Delgado. A edición,
coordinada por Arantxa Estévez, supón a
recuperación e restauración documental
da incursión no mundo audiovisual de dúas figuras destacadas da cultura galega.♦

O Sarau
de Carlinhos Brown
chega a Pontevedra
Pontevedra acolle o 17 de agosto o Sarau
du Brown, espectáculo trepidante co que o
baiano Carlinhos Brown encherá de ritmo e
enerxía o Recinto Feiral da cidade. O artista fará un percorrido pola música de Carlitos Marrón, El Milagro de Candeal e o supervendas Tribalistas, este último gravado
xunto a Arnaldo Antunes e Marisa Montes.
Para poñer en escena a fusión que o artista
fai dos ritmos afro-baianos cos sons máis
contemporáneos, Carlinhos contará cunha
banda formada por máis de dez músicos.♦
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Rosalía
de Castro
cando nova.

A India, Arxentina e
Alemaña
no CurtoCircuito 05
En outubro celebrarase en Compostela a II
edición do CurtoCircuito, este ano de carácter internacional, o que permitiu que participantes da India, Perú, Arxentina, Alemaña, Inglaterra, Italia ou España enviaran as
súas curtas de animación, ficción e videocreación. O prazo de admisión remata o 15
de agosto e o premio é de 3.000 euros por
categoría. O festival xa iniciou a actividade
co concurso de guións, gañado pola barcelonesa Mirela Giró con Te quiero mal.♦

aiona volveu ter fiadeiro no
Café Monterrei. En homenaxe
a Carlos Casares, a fundación
que leva o seu nome, argallou
unha conversa pausada e á sombra no
mítico escenario no que o escritor conseguira enlear os parroquianos nunha
charla animada e sen exclusións. O
libro Carlos Casares: os amigos, as
imaxes, as palabras foi o tema escolli-

B

do o 28 de xullo para esta xuntanza. E
das letras ás imaxes. Xoán Pinzás representará a Galiza no Festival de Cinema
Latino de Nova York. O seu filme O
desenlace estrearase mundialmente na
mostra estadounidense. O director
tamén protagoniza unha retrospectiva,
coa exhibición da súa triloxía adscrita
ao movemento Dogma 95, que comezara con Era outra vez e Días de voda.♦

Nº 1.187
Do 4 de agosto ao 8 de setembro de 2005
Ano XXVIII

Relanzan a Fundación Rosalía
coa elección dunha nova directiva
Celebrará o 125 aniversario de Follas Novas
XAN CARBALLA
A escritora Helena Villar é a nova presidenta da Fundación
Rosalía de Castro. Na súa candidatura, apoiada por unanimidade, Xosé Luis Axeitos será o secretario, Ana Blanco a vicepresidenta e Xusto Cortizo o tesoureiro. Como vocais, entre outras persoas, están Mª do Carmo Kruckemberg ou Xesús Alonso
Montero, que é o responsábel do Centro de Estudos Rosalianos.
A renovación da directiva da
fundación que rexe a Casa-Museo de Rosalía de Castro, finalmente conseguiu a unanimida-

de, a pesar da ameaza latente
nos días anteriores dunha posíbel impugnación. Vacante desde a morte do médico compos-

telán Agostiño Sixto Seco, a
reunión do patronato conseguiu
chegar a un acordo para apoiar
a candidatura que encabezou a
secretaria do Pen Clube galego,
Helena Villar Janeiro, que terá
como secretario ao ensaista e
membro da Real Academia Galega Xosé Luís Axeitos.
A pesar da forza simbólica e
literaria de Rosalía de Castro, a
Casa-Museo de Padrón é máis

lugar de pelerinaxe que propiamente Centro de Estudos unha
situación que a nova directiva
pretende revertir. Con todo, o
meirande problema segue a ser
a financiación, que se pretende
abordar agora despois dun periodo de interinidade que xa duraba moitos meses. En tempos a
presenza na casa de Maruxa Villanueva, verdadeira alma da lugar, dáballe un plus especial po-

la súa especial vinculación coa
obra rosaliana. Pero á altura de
2005 quéreselle dotar un novo
atractivo e utilidade á visita a
Casa-Museo. Ademais dos anteditos, figuran na directiva Gustavo Santiago Valencia e Carlos
Valle, que como director do
Museo de Pontevedra –patrón
da Fundación xunto ao Museo
do Pobo Galego– levará a dirección museística.♦

Helena Villar:
‘Temos que facer dela a grande pedagoga de Galiza’
X.C.
Cal é o proxecto que propón
para a Fundación Rosalía de
Castro?
Encbecei a única candidatura,
que se apresentou xa en maio, e
daquela levaba un proxecto consultado coas persoas que ía propor. É un plan ambicioso, que dependerá de que sexamos capaces
de implicar a sociedade. Consiste
en poñer a andar o Centro de Estudos Rosalianos, que nunca funcionou por falta de cartos basicamente, pero que ten un local no
propia finca. Xa o o dirixía Alonso Montero e realizaba publicacións, pero hai que poñelo a andar
entre outras cousas para facer a
grande biblioteca da institución.
Unha segunda proposta, máis miña, xa se iniciou co Premio Rosalía de Castro a Experiencias Pedagóxicas. Sería formar unha aula pedagóxica, na casiña que foi
vivenda de Maruxa Villanueva,
unha Aula Interactiva dirixida aos
rapaces que van á Casa, con xogos, entretementos, biblioteca e
habería unha publicación de Rosalía para nenos. Outro proxecto
sería adecuar unha das hortas para un auditorio ao ar libre, porque
xa estamos facendo anualmente a
festa rosaliana o 15 de xullo e a
entrega do Pedrón de Ouro. Na
orde funcional hai que modificar
os estatutos, unha tarea urxente
para adecualos á realidade legal e
á situación da Casa.
A financiación é sempre o
reto?
A casa foi adquirida por suscripción popular e colaboraron
moitos concellos; a min gustaríame retomar a idea de que os concellos axudasen. Hai que pensar
que ten un persoal fixo e se ben
no verán ten moita non se autoabastece no inverno. Comezamos
a traballar o martes e teremos que
dosificar o programa segundo
consigamos máis fondos.
Son fáciles as obras de
adaptación?
Ten algunha complicación
porque hai moito exvoto, pero
ten que ser unha casa-museo
adaptada ás necesidades do

OTTO / AGN

2005. Hai que facer un estudo
profundo da obra e do patrimonio rosaliano e interesaríame

que cousas de Rosalía que andan noutras institucións se pudiesen concentrar aquí, aínda

que fose téndoas en depósito. O
espazo é limitado, pero penso
que cos edificios anexos se pode
aproveitar moito. A miña idea é
que a xente que saia da casa
aprenda algo sobre Rosalía.
Durante a campaña electoral falouse dun Instituto Rosalía para a proxección exterior.
Dame a impresión que un
novo goberno que fala dun Instituto Rosalía vai ser receptivo
e seguro que mereceremos
atención. Rosalía é de todos e
coa lingua, o himno, a bandeira
e o escudo é o nome que máis
nos une aos galegos.
Unha escritora é a súa
obra, hai moito por investigar? Poden atoparse novos
achádegos?
Sendo Rosalía de Castro
unha muller que ten sido moi
estudada e hai moitas publicacións, precísase unha edición
crítica e moita tradución a outras linguas para divulgala polo mundo. Hai que facer unha
boa páxina web, que está en
proxecto pero hai que enchela
de contidos. En canto a descubrimentos hai investigadoras

como Victoria Ruíz de Ojeda
que acha datos novos da súa
biografía, non sei se poemas,... Despois daquel grande
congreso rosalián de 1985, este 2005 cumpriuse o 125 anuiversario de Follas Novas e
non vai dar tempo para celebralo como merece, pero algo
haberá que facer.
Rosalía é a nosa escritora
máis coñecida, está abondo
publicitada a casa-museo?
Xa hai Ruta Rosaliana pero é urxente conectala con touroperadores e que esteña incluída máis nas visitas a Galiza. Recíbense basicamente familias moi interesadas, por iso
é preciso ter biblioteca infantil. Temos que facer de Rosalía
a gran pedagoga de Galiza, como país e da galeguidade,...
Cando celebramos o premio
de experiencias pedagóxicas,
que este ano gañouno o Instituto Rosalía de Castro de Santiago, a idea é conseguir o
achegamento dos máis novos
porque a literatura de Rosalía
de Castro está desaproveitada
no ensino.♦

A compra da casa de Rosalía
BOROBÓ
Xosé Mosquera Pérez, explicoulles, hai cincuenta e un anos, aos
Padroado Rosalía de Castro, a metade do santuario da Nosa Señora da
peregrinos da Nosa Señora da Saudade, a tarefa desenvolvida ata
Saudade, que mercara pouco antes de finar. O centro Galego de Bos
entón polo Padroado Rosalía de Casto; anque en verdade, o PadroAires resarciría, máis tarde, ao Vello dos contos, as cen mil pesetas
ado era o mesmo Vello dos contos. O bo e xeneroso dependente do
que, con moito sacrificio, adiantara para a compra da outra metade.
Almacén de don Anxo Estevez (o pai de Xerardo) que poucos anos
Vinte mil pesos que valían entón tanto coma hoxe os euros.(...)
denantes mercara a casa de Rosalía, xunto co finado Villar Granjel.
Bastáballe a vicepresidencia ao Vello dos contos para facer todo
Avisárao Xesús Alvite, o popular xornalista da cidade xacobea de que
traballo que esixía a institución nacente; escribir innumerábeis cartas,
lle dixeran en Padrón que se vendía a Horta de Paz; coma era chamada
aos centros galegos de América, especialmente ao de Bos Aires, predenantes a finca da Matanza na que morreu Rosalía. A noticia encandegando axuda para os fins do Padroado; editar os Escritos Inéditos de
ou a Mosquera, que non concibía deixar escapar aquela oportunidade de
Rosalía, reunidos por Xoán Naia, organizar, cada ano a misa devandiadquirila; anque tivese para iso que hipotecar os bens que aínda non herta e, naquel 1951, a xira polas súas moradas. para descargar a Mosdara da súa nai. Pois neses días non dispoñía dos corenta mil pesos que
quera da tarefa burocrática, foi contratado Ramón Piñeiro por sesenta
esixía o dono da derradeira morada da cantora pola súa venda.
pesos ao mes. Propuxen na xunta do goberno que o designou, que o
Ao velo tan anguriado, seu maior amigo, D. Xosé Villar, solteirón
nomease chanceler do Padroado, título de máis alcurnia que o de ese un dos donos do afamado bazar, sen ser tan apaixonado rosalián cocribente, pois tal debía ser o seu cometido. Pero en realidade foi a mama seu bo tocaio e contertulio no Circulo Mercantil, ofreceuse entón
neira de xustificar a residencia en Santiago do intelectual lugués e de
a ir a medias con Mosquera Pérez na compra da Casa de Rosalía. Xesdisfrazar o seu traballo político, como responsábel na clandestinidade
to de altruísmo que mostra o bo corazón do tío avó do cantautor Bedo Partido Galeguista, que iría alimentándose de café con leite na hisnedito, do poeta e promotor de congresos, Gonzalo Bouza-Brey, e dos
tórica camilla do metafísico da saudade.♦
demais curmáns Villar que ben poden proclamar aquilo de que “de
A Nosa Terra, Nº 1.044, 25 de xullo 2002.
caste lle vén ao galgo”. Xa que axiña, legou D. Xosé Villar Granjel ao
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Sala
de lectura
RAMIRO FONTE

A

s grandes cidades
impoñen unha relación
estreita entre a vida dos
seus habitantes e os transportes
públicos. Durante tres anos, o
metro de Londres formou parte
da miña vida cotiá. Aseguro que
lin as súas liñas cunha intensidade que só reservo para os versos
que o esquecemento respecta.
Convertinme nun usuario da liña
Picadilly Line, azul, Circle Line,
amarela, e Distric Line, verde.
Nos días laborables partía da miña estación, Earls´ Court, en
dirección a Ladbroke Grove, a
plataforma máis próxima ó 317
de Portobello Road, unha estraña
abadía habilitada como colexio,
onde exercín labores de mestre
mercenario. Cos meus ollos ávidos de imaxes comprobei que o
vagón de metro se convertía en
salón de lectura, sala de espera
de sanatorio ou, milagre!, no lugar onde o bo voyeur tamén vai
comigo pode contemplar o rostro
da muller máis fermosa do mundo a cambio de nada. Sempre
pensei que non lle dediquei ó
metro de Londres todos os
poemas que merece aínda que,
iso si, conforma un dos
escenarios repetidos en A rocha
dos proscritos, e disculpade que
cite unha obra da miña autoría.
Fágome unha idea mental da
infinita arañeira das liñas do
London Underground e, entre
elas, consigo illar unha serie de
estacións. Agora sei que sería fácil homenaxear con lembranzas
vivas aqueles topónimos. Na de
Edward Road adoitaba baixar
para visitar un dos bares galegos,
o San Miguel, que está ó pé dela.
En compañía de Manuel Revilla.
En King´s Cross, na Picadilly,
despedinme de Tono Masoliver,
á volta de Oxford. Víao á outra
banda da plataforma, mentres eu
acariñaba nas mans un librode
poemas do amigo. Entre o seu
currículo, alí lía eu que el fora o
tradutor de La playa, aquel libro
de Pavese que eu lin na
adolescencia... Aínda lembro o
día en que apareceu na portada
do Metro, o xornal gratuito, a noticia do asasinato dun neno.
Noutra ocasión, entre a barateira
literatura dos best-sellers en pasta branda, apareceu, allos e zafiros na lama, este libro: Fictions,
Jorge Luis Borges. Unha tarde,
tamén en Edward, unha pomba
entrou no meu vagón andando.
Fechouse a porta e, como se nada, viaxamos os dous sós. Ata a
seguinte estación, Bayswater,
onde baixou.
As bombas no metro de Londres, coma os das liñas de ferro de
Madrid, atentan contra o noso
mesmo concepto de cidade. É como se puxesen unha bomba na
mesma sala de lectura do Museo
Británico (a estación máis
próxima se mal non lembro é
Holborn). Agora sei que este artigo debe levar o título doutro que
bocetei, hai disto xa varios anos e
que deixara sen rematar. Coma un
verso adiado. Sala de lectura da
vida que intensamente pasa, se
precipita. Na absoluta escuridade.
Entre dúas estacións.♦

Decisivas para cambiar un país
Un libro resalta o papel da muller na sociedade
GEMMA MALVIDO OTERO
A Fundación Galiza Sempre
vén de presentar no festival
compostelán Festigal, o seu último libro, Pensares Galegos,
Mulleres Decisivas. A obra
componse de varios ensaios
e de 17 pequenas biografías.
“Se as miñas compañeiras e
máis eu estamos a escribir neste libro, proclamando a nosa capacidade para crear opinión e
expresarnos, é grazas a moitas
outras mulleres que están connosco, traballando por detrás,
sen que llo recoñeza ninguén”,
así avala Encarna Otero a súa
presenza no libro creado pola
Fundación Galiza Sempre.
Pensares Galegos. Mulleres
Decisivas é un tratado sobre a
realidade política e social da Galiza contemporánea, pero dende
un punto de vista unitario: o feminino. Unha visión, a xulgar
pola fundación, “bastante esquecida dende sempre”. Son quince
pensares galegos e dezasete pequenas biografías de mulleres
decisivas. Mulleres que reivindican o seu labor no devir da
historia. Textos que supoñen un
exemplo de que a muller sempre
estivo aí, traballando, loitando
por ocupar un lugar.
“Os textos foron elixidos
por elas, non lles marcamos
ningunha pauta nin lles pedimos que escribisen sobre ningún tema en concreto”, afirma
Xabier Macías, director da
Fundación. Foron elas as que
decidiron e as que crearon coas
súas verbas de muller este libro,
un fiel espello da realidade ga-

O mar, de Maruxa Mallo.

lega. Sen pedirllo tocaron ámbitos tan dispares como as súas
personalidades e as súas traxectorias. Lidia Senra, Secretaria
Xeral do Sindicato Labrego,
propón “alternativas feministas
para un desenvolvemento sostíbel”, un cambio na alimentación para cambiar o mundo.
Margarita Ledo, catedrática da
USC, escríbelle a “O corpo como documento”, unha ollada
cara á figura da muller na arte.
A escritora María Xosé Queizán fala sobre “A prostitución”,
Nanina Santos Castroviejo rela-

ta “A muller na cultura, historia
dunha exclusión”, un repaso
pola historia da composición e
da dirección de orquestra, “uns
postos vedados á muller”, e así
até un total de quince pensares
galegos nos que se tocan os temas máis importantes da realidade feminina.
Séguenlle a estas reflexións,
pequenas biografías de mulleres
decisivas. Mulleres contemporáneas que, coa súa traxectoria,
política, social e/ou cultural, deron pasos de valor na vida do
país. Recóllense datos biográfi-

cos de Carmen Avendaño, Presidenta da asociación Érguete, das
irmás García Negro, ambas as
dúas vinculadas ao nacionalismo, de Nanina Santos Castroviejo, unha das pioneiras do feminismo en Galiza, de Ana Gandón Menduiña, precursora no
fomento da igualdade entre mulleres e homes en Vigo e así até
contar as dezasete vidas que, coa
súa existencia e insistencia, dan
pasos para acadar un fin común:
un mundo onde as mulleres vexan recoñecido o seu traballo
sen necesidade de reivindicalo.
A publicación remata con
tres anexos que teñen como
protagonistas ás mulleres precursoras da política galega. Encarna Otero fai un repaso sobre
a actividade das “Mulleres no
primeiro nacionalismo galego”. Dedícaselle despois un
apartado ás “Primeiras deputadas galegas” e péchase o libro
cun escrito sobre as “Mulleres
no goberno galego”.
Para Encarna Otero este libro supón a responsabilidade de
converterse en voceira do traballo silenciado das mulleres. Nanina Santos Castroviejo non se
sente unha muller decisiva, a
pesares do título, “no meu punto de vista, son unha muller que
fai cousas, igual que moitas outras. Cando se iniciou este proxecto, non houbo que buscar
demasiado para atopar protagonistas. Somos moitas as mulleres que estamos a traballar, dende hai moitos anos, pola igualdade da muller no ámbito político e social. Non estamos todas,
faltan moitas voces”♦
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O misterio
de Frida

Dúas historias breves
A morte paira nas obras de Pérez Iglesias e Ángel de la Cruz
Títulos: Cando veña a noite / O descenso do

derradeiro ocaso.
Autores: David Pérez Iglesias / Ángel de la Cruz.
Editan: Toxosoutos / Sotelo Blanco.

Dúas historias, dúas maneiras de
narrar, dúas relacións co real, a
escoller. A primeira transcorre a
mediados do século XIX, a de
Ángel de la Cruz sitúase temporariamente nos días da actualidade. Moi distintas. Ambas teñen
como nexo común a morte, o
único avatar do cal o ser humano
non pode zafarse, neste caso a A de Pérez
morte violenta. Iglesias ten
O cheiro da
morte paira en carácter
dúas atmosfe- realista,
ras tamén moi a de Ángel
diferentes. No de la Cruz
discurso de Da- é pura
vid Pérez Igle- evasión.
sias é unha cer- A primeira
teza inexorábel, no de é compacta,
Ángel de la a outra
Cruz unha po- seriada.
sibilidade ameazante. A primeira é unha historia aparentemente simple, mais que garda
dentro unha complexidade fonda
e polirriza. A segunda, aparentemente preñada de complexidade,
semella agrandarse no desenvolvemento mais á mesma vez vaise simplificando. Unha de carácter realista e a outra pura evasión. Unha compacta e outra seriada. As dúas premiadas. Unha
cun premio modesto, mais que
ofrece títulos moi interesantes;
outra con premio de máis bombo
e que lle custa ofertar lecturas
que pasen do puro divertimento,
ás que se lles poden esixir pouca
cousa. Unha protagonizada por
homes (e as mulleres son un
complemento) e outra por mulleres (e, dos homes, case se pode
dicir outro tanto).
Resulta práctica saudábel
xulgar as lecturas segundo o
que pretendan ofrecer. Deste
xeito, a pretensión de O descenso do derradeiro ocaso,
novela por entregas coa que
Ángel de la Cruz gañou o premio que todos os veráns convoca La Voz de Galicia, non
pretende outra cousa que interesar como pasatempo, dende
esta fórmula non é fácil optar a
algo máis sen renovala, cousa
que aquí, non sucede. Opta por
acollerse ao paraugas, de socorrido efecto para interesar ao
lector, detectivesco, neste caso
dúas mozas, dúas xornalistas
da TVG que, cansas das charramangueiradas de gaita e
pandeireta que ofrece este medio día si e día tamén, se embarcan nunha aventura na procura da reportaxe máis difícil, a
que nunca se fixo, que as porá
en perigo e redefinirá as relacións entre ambas. Acóllese totalmente ao soporte detectives-

Dentro da illa, de Dolores
Ruíz, conta a historia de
Frida, unha muller que
esperta nunha illa sen
lembrar nada
da súa vida
pasada.
Pouco e pouco irá
descubrindo
quen é e que
relacións mantén coas persoas do seu
contorno. Misterio,
simbolismo, lírica e sentimentos nunha novela que mereceu
o premio ‘Blanco Amor’
2004. Edita Galaxia.♦

Na carlistada

David Pérez Iglesias e Ángel de la Cruz.

co e notabelmente ás personaxes estereotipas. Agardábel novela por entregas, polo tanto.
O que non resulta tan agardábel é o desenvolvemento da
historia, pois a intriga está correctamente dosificada de xeito
que sorprende despois de que a
trama tarde un tanto en interesar,
valéndose mentres tanto do recurso á presentación consecutiva de personaxes, aos agoiros, e
certa sensualidade que se desprende do discurso. Este é, a noso xuízo, un dos logros máis salientábeis desta novela, a carón
da insinuación reiterada da maneira en que desaparece o cadáver e, se se quere, da plasticidade da historia, que decorre diante dos ollos do lector coma se as
palabras proxectasen unha fita
cinematográfica na súa mente.
Logra entreter? Ao lector
ocasional e non moi esixente seguramente si, ao lector avezado,

constante, non lle ofrece ningunha novidade. En todo cao,
unha lectura lixeira e breve que
non esixe concentración.
Cando veña a noite, título
co que David Pérez Iglesias gañou o IV Certame Literario de
Relato de Aventuras Antón Avilés de Taramancos, é unha novela curta (90 páxinas, 16 capítulos) que dende o inicio atrapa
o lector, que o mergulla nun
mundo de homes indómitos entre os que hai establecida unha
complexa relación de odio e
dependencia.
O relato localiza a acción na
Galiza interior, un territorio
lonxe de leis e reis, nun momento de cambio social, dentro
do convulso século XIX, logo
da derrota carlista. Presenta dúas personaxes de personalidade
moi marcada e enfrontadas, un
que é señor que nunca foi mandado por ninguén (don Mauro),
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1. MELODÍA DE DÍAS USADOS.
Anxos Sumai.
Galaxia.

1. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.
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Galaxia.
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Galaxia.
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Galaxia.
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Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.
3. MEMORIA DE FERRO.
Antón Patiño Regueira.
A Nosa Terra.
4. ORIENTARSE
POLA RIBEIRA SACRA.
Gonzalo de Francisco.
Baía.
5. DICIONARIO FRASEOLÓXICO
DO MAR.
Francisco Rivas.
A Nosa Terra.
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e outro que é criado (o Calado)
e que trama vingarse dunha inhumana aldraxe que lle fixo padecer o que agora é o seu amo.
Un ser desesperado, Mauro,
que presinte a desaparición dos
homes da súa condición social,
arruinado a causa da carlistada
aínda que el non loitaba pola
causa, senón pola ansia do poder, pola necesidade de exercer
dominio sobre as vidas alleas; e
un criado que precisa a vinganza
como respirar; e no medio unha
muller, da que os dous comparten os favores... Están postos os
alicerces para unha historia
apaixonante, que nos será relatada polo fillo do Calado.
Para máis, sen exhibicionismos, sen alardes, o relato
vainos deixando unha lingua
de ferro no padal do cerebro;
certamente, o tratamento da
lingua nesta novela breve é
pouco frecuente, dúctil, con raíces terreñas, lonxe desa proliferación de textos que semellan
extraídos dun dicionario ou
manual administrativo. É mágoa que ese nivel, esa tensión,
non se manteña en todo o discurso, chega o momento en que
se normaliza, mais regálanos
uns diálogos moi ben elaborados ao longo de todo o discurso. E é mágoa tamén algún desliz lingüístico, pouco críbel na
boca de personaxes do interior,
alén dalgunha gralla morfolóxica que tamén se coou aquí.
O que non decae é a tensión
da trama, senón que se vai
acentuando a medida que se
desenvolve o relato. Malia que
o remate semella que só pode
ser un, o autor sabe moi ben
manter en tensión o lector, xogando habilmente coa paternidade do narrador, dosificando a
información, prendendo o lector nun mundo mergullado no
caos no que estas personaxes
duras, antitéticas e íntegras,
loitan por seguir sendo.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Toxosoutos publica a novela
curta gañadora do premio ‘Avilés de Taramancos’ de relato
de aventuras
2005. Cando
veña a noite,
de David
Pérez Iglesias,
conta a historia
de Mauro de
Povadura, un
fidalgo carlista
que non se rendeu após a
Aperta de Bergara do 1840.
Mais tamén é unha historia da
paixón entre dous homes e unha muller nun tempo de crise,
de espanto e de miseria.♦

Portomarín idílico
Imaxinar un Portomarín “real”
que en realidade nunca
existiu, unha veciñanza próxima pero inventada. Iso é o que
tenta crear Andrés Pociña na
súa novela Nas
transparencias
do Miño, que
agora publica
Laiovento.
Historias de
infancia, lembranzas, relato
costumista,
personaxes que
traen recendo e
palabras chegadas doutros
lugares, sabores que só perviven na memoria.♦

Raquel
Xabier A. Barreiro Liz debuta
como novelista con O son esquecido, unha novela
melancólica ao redor dunha
muller, Raquel, que tenta
avanzar de vez cara ás metas
que imaxinou na súa
mocidade a
base de
rachar cos
elos do seu
pasado. A súa
propia peripecia vital e as
relacións que
vai iniciar alá
onde vaia mudarán a súa
percepción da
realidade. Edita Baía.♦
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O Castro
Revista de
administración local
Nº 17. Verán do 2005.
Dirixe: Severino Domínguez.
Edita: Sindicato Independente do Concello
de Vigo.

Dáse conta dos avances en
igualdade entre sexos na fábrica de
Citroën.
Publícase
enteira a
oferta de
emprego para o
Concello de
Vigo deste
ano. Anxos
Garrido escribe sobre a
formación policial. Miguel
Fernández explica como o deporte é fundamental para previr e tratar as drogodependencias. Elías Domínguez lévanos
de visita a Camba. Inclúese
unha entrevista coa alcaldesa
de Vigo, Corina Porro.♦

Latexo
Nº 51. Xuño do 2005.
Dirixe: Marta de Ybarra e Luís López.
Edita: Ureca.

Esta revista da Unión Recreativa de Empregados de Caixanova publica a narración gañadora do
concurso de
relato da entidade,
Como fui
vendida, de
Paula Andrade, de 16
anos. Silvia
Freire visita
Sevilla e
Isabel Fernández a Riviera Maya. Mariluz Pérez amósanos a
arte pictórica de Raúl Velloso.
Eduardo Marzoa fai unha crónica da última xira de Carlos Núñez. Miguel Briones explica como facer bo viño. Miguel Soto
repara nas propiedades da dieta
mediterránea e dános recomendacións para montar unha horta
doméstica. Mª Xosé González e
Andrés Andrade visitan a Festa
do esquecemento de Xinzo.
Ademais, información sobre as
actividades da asociación.♦

O Regueiro
Nº 3.
Dirixe: Ramón Coira.
Edita: CIG Prisións.

Publícanse os cambios
ortográficos nados da Normativa de Consenso que
aprobou a Real Academia
Galega en xullo do 2003.
O coordinador xeral da
CIG
Prisións, Antonio Menor,
dá a súa
visión sobre a
imaxe dos
funcionarios
de prisións na
sociedade. Na
sección de historia, explícasenos quen foron os Irmandiños
e percórrese a cidade castrexa
de San Cibrán de Las.♦

No ventre da fábrica
Beatriz Dacosta converte en literatura a súa experiencia
nunha factoría de automóbiles en Contrato temporal
Título: Contrato temporal.
Autora: Beatriz Dacosta Molanes
Edita: Francka editora.

Beatriz Dacosta comezaba a
súa aventura literaria na colección ‘Descuberta’ da Editorial Galaxia, colección como
ben indica o seu nome creada
co fin de descubrir e darlle a
primeira oportunidade a no- O mirar
vos autores, co da autora
libro Cascas
de noz (2000). foi quen
É esta unha de ver
obra lirica con todos os
contados datos personaxes
autobiográfi- que hai
cos e que lle ao redor da
deu a oportu- produción
nidade de publicar a súa se- industrial e
gunda obra, a convertelos
novela titulada en figuras
P re c i p i c i o s , literarias.
que inauguraba un novo
proxecto editorial no país
Francka editora, unha editorial
que nacía da man do poeta e
tradutor Frank Meyer, que se
metía deste xeito na aventura
de producir libros. Este proxec-

Beatriz Dacosta.

to acolle a nova novela de Dacosta, Contrato temporal.
Este libro non só é a consolidación da autora, tamén é un
retrato do tempo que nos tocou
vivir, dende a realidade. A inspiración da novela nace da propia experiencia da autora nunha coñecida fabrica de automó-

PACO VILABARROS

biles de Vigo, onde estivo a traballar mais tamén a recoller
apuntamentos para a novela.
Aquí e onde vemos como o mirar da autora percibe doutra
doutra maneira, como a súa
sensibilidade foi quen de ver
todos os personaxes que hai ao
redor da produción industrial e

convertelos en figuras literarias. Novela coral, realista,
comprometida, de ideoloxía nidia, Dacosta fotografa nela con
precisión a realidade económica, social e laboral que estamos
a vivir: o ultraliberalismo, a
globalización, a deslocalización. Todos estes termos converten a novela Contrato temporal nun espello onde é moi
doado verse reflectido.
Estruturada en capitulos
curtos onde a autora foxe do
diálogo explícito para nos levar
cunha linguaxe contundente e
directa ao cerne do que nos
quere contar, non é a autora
quen fai as reflexións, ao contrario, estas correspóndenlle ao
lector e de aí a a complicidade.
No estilo empregado por Dacosta non hai sitio para o fermoso nin para a metáfora mais
si para a imaxe, a fotografía que
corresponde a cada capítulo.
Contrato temporal pertence
a ese mundo narrativo que
arrinca con Panificadora, de
Xosé Cid Cabido, con esa dose
de risco e experimentación que
o lector sempre agradece.♦
XOSÉ FREIRE
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O chapeu de María Miramontes
A financiación da imprenta Nós e a falsa historia da modista
ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA
Humainement parlant, définissons la vérité, en attendant
mieux, ce qui est énoncé tel
qu’il est
VOLTAIRE
Postos a frivolizar, unha das cousas máis molestas do mundo é
asistir a un espectáculo público,
sexa unha carreira nun hipódromo, sexa unha procesión, sexa
unha exposición ou un casamento, e que se che poñan diante unha ou varias señoras con toucados
tan aparatosos ou enormes que te
vexas obrigado a contemplalas só
a elas e aos seus fru-frus.
Non nego que os chapeus
ou os traxes de alta costura non
pertenzan por dereito á historia
cultural. Nin moito menos xulgo a súa importancia na evolución da estética. Paréceme ben
mesmo que se fagan exposicións itinerantes de moda, museos do traxe, do zapato e do
chapeu. Até que Ascot sexa un
referente cultural e unha obrigada noticia ano tras ano.
O que xa non estou disposto
a aturar máis é que desde Isaac
Díaz Pardo até Nestor Rego, pasando por Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Méndez Ferrín,
Alfredo Conde ou Manuel Rivas, pasen a María Miramontes,
exquista modista de encantadores e pequenos chapeus, por
mecenas do libro galego.
Por moito respecto que nos
merezan figuras coma María
Dolores Miramontes Mato, non
é correcto, rendíbel, nin lóxico
que por atribuírlle uns méritos
ideais, enterremos o estudo e a
comprensión lóxica de realidades económicas e socio-culturais moito máis complexas e,
endebén, moito máis ricas. A
novela rosa, o romantismo burgués son sempre os aliados da
historia inmóbil. Da historia feita por e para os que mangonean.
A ver se fica claro: María

Miramontes non pagou libro algún da editorial Nós. Nós, xerida por Ánxel Casal, campeou
coma puido os apenas nove
anos que durou. Balas selvaxes
á parte, a historia de Nós é a historia de calquera pequena editora progresista da Europa ou
América dos anos 20-30. É a
navegación heroica do pequeno
editor que aspiraba a mandar
unha mensaxe contracorrente
da España oficial e cultural que
lle tocou. Nós é un prodixio de
traballo e esforzo dun só home.
Mais tamén é o produto da combinación de factores e evolucións da sociedade galega e española de comezos de século.
Nós, deixémolo claro, fixo
posíbel a literatura galega escrita en galego. Non co diñeiro
imposíbel dunha pequena modista nunha sociedade coma a
compostelá. Senón cos apoios
e desintereses, coa comuñón no
proxecto nacional galego, do
máis importante grupo de autores, ilustradores e intelectuais
que houbo na nosa cultura.
Maruxa, muller enferma de
fins do 28 a mediados do 30, dificilmente podería ter montando un obradoiro importante en
Compostela. Desembarcados
en Compostela en maio de
1931, traballando nas pequenas
casas alugadas pola parella en
Compostela, é estraño que puidese ter conseguido unha clientela estábel, fixa e boa pagadora antes dun par de anos, o que
nos leva a 1933, ano de crise do
libro español. Cando o obradoiro debería estar no seu máximo
de traballo, no outono de 1934,
Casal ameaza con pechar Nós.
Como crer que a boa sociedade
compostelá vestía en cas Miramontes, cómo acreditar que as
mulleres da oligarquía de casino, da rancia universidade e do
redor do cabido, deixasen os
petos da muller do impresor
dos separatistas, dos comunis-

cheo de papeis e soños, mais incapaz de xerir un negocio ou esquivar unhas letras. E a imaxe
non é gratuíta, por iso ese sombreiro enorme que lle estamos
cortando entre todos a Maruxa,
que non nos deixa ver aló. Con
un Ánxel Casal así, os libros serían froito do acaso, da providencia, da sorte ou a casualidade. E non foi. Seriamente, un
até podería crer que a agulla de
María podería dar para comer
día a día. Podería ser, pero negociar letras, pagar aluguer de
local, o carísimo papel, as tintas, o chumbo e sobre todo os
soldos de 5 empregados, xa é
María Miramontes.
moita leria para unha agulla.
tas, do que ía ser o alcalde da
E non é tal. De tomarmos o
Fronte Popular, cheos de billeexemplo dun editor da talla
tes. Non acredito en que esa esdun Josep Janés, poderemos
tética do rosario con que se caatopar unha mesma biografía
racterizou a boa sociedade feeconómica e loita pola sobreviminina compostelá até hai uns
vencia do libro. U a súa María
aniños, fose vestir nas mans reMiramontes?
publicanas á moda cruñesa-paAs axudas de María Mirarisina. Na Coruña, tería sido
montes ao libro galego redúoutra cousa, pero aló xa había
cense posibelmente á costura
outras agullas. Pero é que aldos exemplares e ao amaño
guén pode imaxidos fatos de lanar un esnobismo
bor de Casal. O
estético tal nunaría
apoio da parella
has mulleres de
do editor debe
misa diaria, espa- Miramontes
reservarse
ao
ñolísima peineta non pagou libro
persoal, á come sagrado coraplicidade dun
zón? Iso é un ningún
matrimonio que
conto, –ben trocompartía espevatto– dos de Dí- da editorial Nós”
ranzas e ideas.
az Pardo, o resto
Débese a Marué interesante para
xa, iso si o alenanalizar a maneito para resistir e
ra tan rigorosa de comprobar
non emigrar en 1924, os azos
datos, fontes (o lugar que ocupara continuar e non pechar en
pan as testemuñas orais) que te1929, os pulos para recomezar
ñen os historiadores e estudoen Compostela en 1931, na
sos locais. Non. Maruxa Miraresponsabilidade compartida
montes fixo outra cousa: axupara aceptar o salto á política
dar o seu home con ánimos e
activa desde 1935, na aceptaesperanzas.
ción até da ruína económica
De continuarmos así un popola esperanza no futuro da lidería mesmo acreditar nun Cateratura nova da patria soñada.
sal descoidado, mal comercianRepresentante feminina dun
te, romántico, idealista, sempre
momento colectivo progresista e

‘M

esperanzado para a lingua, a cultura, a sociedade civil e os dereitos das mulleres moi por diante
do país ao que logo nos condenou o franquismo bárbaro, cuartelario, machista, católico e ignorante. Miramontes non é unha
excepción, eis a súa importancia. Como representante dun colectivo numeroso identifica unha muller urbana, moi século
XX, orixe rural, clase media baixa, traballadora desde noviña,
practicamente autodidacta, politizada e militante, republicana,
galeguista e, sobre de todo independente na súa crítica e na procura do seu pan. Compañeira de
excursións, charlas e debates de
Vítor Casas, Federico Zamora,
Bieito Ferreiro, Elvira Bao,
alumna de Vaamonde Lores,
Carré e Lugrís, militante canda
Porteiro, Viqueira e Peña Novo,
fiel á irmandade tras Monforte.
Era capaz de discutir, non dar a
razón e propoñer outras a un
Castelao, a un Bóveda, a un Picallo, a un Seoane. Colaboradora do teatro galego, fundadora
da Irmandade feminina da fala,
forma parte desde grupo pioneiro que se socializou en galego e
soñando nunha Galiza liberada,
progresista e civilizada encontrou o que sería o seu home, namorou, casou con el e compartiu os seus negocios e traballos
desde 1920.
E, en fin, Maruxa Miramontes, morreu dignamente
traballando como modista no
exilio arxentino, aló como tantos outros, preferiu vivir libre
de opinión e do seu traballo e
non baixo a bota franquista na
que outros medraron.♦
ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA é autor,
entre outros, de A Fouce, o hórreo e
o prelo. Ánxel Casal e o libro galego
moderno (O Castro) e Desta beira do
Leteu. Artigos de historia cultural,
literatura e sociedade desde o
esquecemento (Laiovento).

Un país sen librarías é un país sen cultura.
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Correo electrónico: libraria@librariapedreira.com Páxina electrónica: www.librariapedreira.com

Nº 1.187
Do 4 de agosto ao 8 de setembro de 2005
Ano XXVIII

Elias Torres
‘A normalización lingüística só é xustificábel
se os cidadáns van vivir mellor’
XAN CARBALLA

Elias J. Torres Feijó (Tui, 1964) vén de ser elixido vicepresidente da Associação Internacional de Lusitanistas, no congreso recén celebrado en Compostela. Doutor en Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade de Santiago, Torres explica as arelas do lusitanismo e polemiza sobre as medidas a tomar para situar na normalidade a lingua da Galiza.

AGN

De que se ocupa o lusitanismo?
Reférese aos estudos que se
fagan sobre as comunidades de
lingua portuguesa incluida Galiza. Hai persoas que poden ter
incomodidades co propio nome, porque fai referencia ao luso, e iso aínda fere sensibilidades. Por exemplo, do ponto de
vista galego nós non somos fillos do Luso. E pode haber incomodos por parte de galegos
ou de brasileiros, co seu peso
esmagador no mundo lusófono.
En todo o caso, Lusofonía, como francofonía ou hispanofonía, úsanse, a falta doutro mellor, e sen problemas de maior.
Cando nace a Associaçom
Internacional de Lusitanistas?
Fundouna o profesor R.
Lawton e celebrou o primeiro
congreso no ano 1984 en Poitiers. Despois viñeron os encontros de Leeds, Coimbra, Hamburgo, Oxford, Rio de Janeiro,
Providence e agora en Santiago.
Os galegos entramos desde o
principio e a presenza de Galiza
consolídase máis agora. É oportuno subliñar que algúns investigadores portugueses e brasileiros comezan a traballar con material galego, tanto lingüístico,
como literario ou na esfera das
ciencias sociais.
Non só se ocupan de cuestións literarias ou filolóxicas?
En xeral este tipo de sociedades nacen moi vinculadas aos

estudos lingüísticos e literarios e
marxinalmente ocúpanse doutras cuestións, especialmente
vencelladas á historia. Tentamos
que a asociación vire e que se
abra a todas as ciencias humanas
e sociais: socioloxía, arte, xornalismo, historia... Queremos
sairnos do esquema filolóxico
tradicional e que se renove metodoloxicamente. Entendo que
hoxe a filoloxía ten un certo sentido pero o que debe primar é a
análise sistémica e sociolóxica
da cultura, da planificación cultural e o estudo de como se desenvolven os sistemas culturais.
Cal é o papel de Galiza en
relación á lusofonía?
Galiza debe apostar decididamente na relación coa restante lusofonía, non reducirse ao intercambio filolóxico, avanzar na
construción da identidade e a
modernidade aproveitando a
confluencia con Portugal, por razóns de veciñanza, culturais e socio-económicas; a potencia cultural e económica de Brasil e a
frescura e a emerxencia africanas. Ou nós viramos de rumbo
ou ficamos en catro provincias
esmorecentes. A grande aposta
histórica do galeguismo foi o seu
elemento identitario coa lusofonía. Murguía, nos Xogos Florais
de 1891, celebrados no Teatro
Principal de Tui, referíase á outra
beira do Miño e á lingua común,
dicindo: “Vede, polo mesmo,

meus señores, se podemos dicir
con verdade, que nunca, nunca,
nunca pagaremos aos nosos irmáns de Portugal que nos teñan
conservado estes e outros recordos, e sobretodo que teñan feito
do noso galego, un idioma nacional. Mais afortunado que o
provenzal, encerrado na súa comarca propia, non morrerá. Noutro lado do oceano (...) ouviráse
sempre a lingua que falamos, que
vamos esquecendo e que de novo
terá a vida que merece, se é que
temos consciencia dos deberes
que por propia vontade nos impuxemos. Na Asia, na África, na
mesma Oceanía falaráse ao lado
das que coñece o mundo europeo
e dominador. Deus que nos castigou tanto, déunos esta gloria”
Fronte a outras identidades
ibéricas velaí está a modernidade galeguista.
Ese discurso douno en galego pero a intervención pública galeguista daquel tempo era en castellano.
Murguía, como Rosalía, é un
capital fundamental e non podemos practicar o reducionismo de
proxectar o presente no pasado,
non entenderíamos nada. En todos os sistemas emerxentes hai
unha ambiguidade extraordinaria porque son fracos e teñen
que defenderse dunha grande
presión. Cando en 1916 chega
Antón Vilar Ponte e di que a literatura galega é a escrita en ga-

lego hai todo un escándalo, pero
xa había unha acumulación de
forzas para dar un paso destas
características, en que o contributo de Rosalía e Murguía fora
decisivo. Iso vale para todos os
procesos emerxentes.
E cal é hoxe a situación do
pensamento galeguista/nacionalista a ese respecto?
Ao determinarse unha norma
como oficial, provocou que todo
o diñeiro e o capital simbólico só
pudese ir por esa norma dita oficial e as periferias fosen nutridas
polos que non ían por ese camiño.
Nós, que estudamos a construción do pensamento galeguista,
fumos vendo como se ía minando
a resistencia, como se ía amoldando á nova situación e pasando
á norma oficial. Cal é a diferenza
entre as normas do 1982 e as de
2003? Na miña perspectiva como
reintegracionista aceptouse unha
idea de gradualismo, de dar pequenos pasos políticos, e semella
que esa é a orientación que todo o
mundo desexa. Pero, daquela,
deixemos vivir a todas as opcións. A pregunta é canto van durar os pasos porque podemos ficar sen lingua. Creo que a posición galeguista dominante nos últimos vinte anos fracasou; podemos explicalo en termos de alienación ou de presión dos medios
españois, pero esa proposta fracasou. A proba é a perda de usos na
cidade e na mocedade. Nos anos

70 defendeuse o galego por razóns políticas (viña sendo reprimido pola ditadura) e por sentimentos. Cando se desactivan estes elementos só queda apelar á
utilidade, nun senso amplo e matizado, e cando se trata de ser util
abandónano. E podemos facer
vinte mil campañas de pura boa
vontade que fracasaremos.
Na nova situación política
anúnciase que a normalización lingüística vai seguir as
pautas do Plano de Normalización Lingüística.
O galeguismo ten que sacar
conclusións. Dicir que a normalización lingüística é un ben en
si mesmo é un discurso a revisar. Hai moita xente que vive diso e ten que render contas á sociedade dos resultados. Entendo
que a normalización só é xustificábel porque os cidadáns
vaian vivir mellor porque se
non non temos lexitimidade para propoñer nada. E, se digo isto, é porque podemos adiar as
cousas con campañas e estudos
pero non podemos ficar eternamente prisioneiros das ideas. E
con isto non digo que o reintegracionismo sexa unha panacea.
Respecto da Planificación penso que con campañas beatíficas
non facemos nada e a alternativa non é que sexan coercitivas.
Pilar García Negro promovera no parlamento que o
portugués fose lingua optativa no ensino.
O PP votou en contra e o PSdeG-PSOE abstívose. Se fose
lingua opcional poderíamos reforzar a nosa área lingüística, poderíamos dotar á xente nova dun
instrumento de relacionamento
con toda a restante área lusófona.
En tempos tamén se reivindicou que se puidesen ver
as tv portuguesas e brasileiras na Galiza.
Con Portugal non hai obstáculos naturais que o impidan.
Parecen máis os obstáculos políticos en épocas en que se invoca
a queda de fronteiras... Nun momento en que a forza das novas
tecnoloxías pode permitilo, a difusión dos meios audio-visuais
dos outros países lusófonos na
Galiza e desta neles, cunha lingua ben cuidada (en que aparezamos como proceso de construción e non como resultado) pode
supor un enriquecimento social,
económico e cultural de primeira
magnitude. Paradoxalmente a
TVG vese moito en Portugal.
Non se albiscan cambios a
curto prazo en aspectos normativos, como se pode traballar para avanzar no intercambio que propón.
Debe cesar a represión simbólica, social, administrativa e
económica sobre o reintegracionismo, iso é fundamental. Sei
que debemos ser cautelosos en
calquer intervención no ensino
e na administración, non pode
haber aventuras, pero noutros
ámbitos pódense facer utras
prácticas que nos aproximen.
As reformas irán obedecendo
aos desexos da xente. Pero non
esquezamos que temos unha
fortuna e que na construción
identitaria os nosos usos lingüísticos non se dilúen no mundo lusófono senón no español.♦
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Leo Bassi, Tom Greder e Peter Ercolano
no Festiclown de Compostela
M.B.
Por segundo ano consecutivo celébrase en Compostela o Festiclown, o Festival Internacional de Clown de Galiza, que desta
vez engrosa a súa programación con máis de duascentas actividades que se desenvolverán polas rúas da cidade,a Praza do
Toural e o Teatro Principal. Artistas destacados da escena
clown internacional presentarán os seus espectáculos e impartiran os diversos obradoiros programados entre o 1 e o 7 de agosto.
Compostela tornará en risas
entre o 1 e o 7 de agosto da
man do Festiclown, o Festival
Internacional de Clown de Galiza, que por segundo ano consecutivo organiza a Concellería
de Cultura deste concello. Nesta edición, na que está previsto
que se desenvolvan máis de
duascentas actividades, entre
os espectáculos ao aire libre, os
de sala e os diversos cursos de
formación, participarán algúns
dos pallasos máis destacados a
nivel internacional, compañías
de clown e animadores de rúa.
A irreverencia de Leo Bassi, a veteranía do australiano
Tom Greder e o facer da vasca
Virginia Imaz serán algunhas
das claves do cartel da Mostra
Internacional, unha das grandes seccións do festival na que
se acollen as actuacións de
compañías e artistas destacados dentro da disciplina teatral
do clown e teatro cómico. Tamén participarán na mostra
Jango Edwards e Peter Ercolano, Pedro Reyes e os galegos
Berrobambán, encargados de
pechala.
Todos os espectáculos da
Mostra Internacional terán lugar no Teatro Principal agás o
de Álex Navarro que se desenvolverá nas rúas da cidade vella
o venres cinco, e o de Nanny
Cogoro que actuará na Praza da
Quintana o sábado seis. O prezo da entrada é de seis euros e a
recadación será destinada á creación dunha nova escola de pallasos en Chiapas.
Durante a semana as rúas

de Compostela encheranse de
números ao aire libre a cargo
de artistas como Avelino González O motorista clown, Half
Good Idea e Adriá Arévalo, Invasión Zancuda, Os sete magníficos máis un e Niño Costrini, entre outros.
Certame en auxe
Máis de cen compañías de todo o mundo solicitaron participar no Certame Intergaláctico, unha das seccións máis
destacadas do Festiclown e
que xa se ten convertido na
maior plataforma clown do
país. No concurso, que contempla dúas modalidades, a de
interior e a de rúa, participarán
doce grupos procedentes da
Arxentina, Brasil, Madrid, Valencia, Cataluña, Galiza e Castela e León e será o público
quen decida, por votación popular, a compañía gañadora.
O Festiclown inclúe ademais o Clown off, un espazo
que se desenvolverá no pub
Dado Dadá a madrugada do
venres 5 e no que as compañías participantes presentarán os
seus espectáculos en preparación, así como unha Clown session o sábado 6 na Sala Nasa.

ANDRÉS PANARO

Risas en
Pontevedra

Formaclown
Unha das claves do festival é a
aposta pola formación de
clown e humor. Neste sentido o
festival contempla unha ampla
oferta de cursos que serán impartidos por algunhas das esco-
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las modernas de referencia como a Escola Internacional de
Mimodrama de París ou a Escola do circo Picadeiro de Bra-

sil, e por profesionais recoñecidos como Leo Bassi, Tom Greder, Peter Ercolano, Jango Edwards e Cándido Pazó.♦

Historia de Cangas (1900-1936)
Iago Santos Castroviejo e
Antonio Nores Soliño

Novidade As axitacións contemporáneas
da ribeira de pescadores
A NOSA TERRA

M.B.
Estes días estase a celebrar
en Pontevedra a Feira do
Humor, un encontro que se
desenvolve dende o pasado
31 de xullo no centro histórico da cidade e que inclúe
case unha ducia de actuacións a cargo de artistas
destacados dentro da escena galega.
A programación, que
se iniciou co monólogo de
Carlos Blanco o pasado
domingo, terá como escenario as prazas da Pedreira
e Curros Enriquez e transcorrerá en horarios diferentes contemplando todo
tipo de público. Para os
máis cativos o xoves 4 o
grupo de monicreques Trécola representará o espectáculo De piccole theatre
vagamundo, no que se recrea o teatro de feira.
Para os adultos, na praza da Pedreira ese mesmo
día Talía Teatro interpretará
a partir das 23 horas Bicos
con lingua, un espectáculo
no que a compañía aborda
a problemática que envolve
a lingua galega. O punto e
final porao o 6 de agosto no
Teatro Principal o actor e
humorista Xavier Veiga
cun monólogo no que reflexionará sobre algúns dos
temas que preocupan a sociedade.♦

Chega o Capitán Trueno
MAR BARROS

O 15 de agosto comeza na Coruña a VIII Salón do Cómic Viñetas desde o Atlántico, que
este ano rende homenaxe ao Capitán Trueno e que conta como convidados autores que
se moven a ambas beiras da liña que divide a banda deseñada de autor da comercial.
Con cartel de Nicolás de Crécy
preséntase unha nova edición do
salón do cómic máis importante
dos que se celebran en Galiza, o
Viñetas desde o Atlántico que
este ano, entre as exposicións
dos autores invitados, quere
render homenaxe a un dos heroes por excelencia do tebeo español, El Capitán Trueno, cando
se cumpren cincuenta anos da
súa creación.
Dirixida polo creador Miguelanxo Prado, premiado recentemente no Saló del cómic de
Barcelona, esta nova edición
moverase nas marxes, común
denominador dos autores convidados, que non engrosan os andeis dos máis vendidos pero
tampouco están situados na marxinalidade. Creación de autor e
comercialidade serán os límites
desta nova edición.
Entre o 15 e o 21 de agosto
celebrarase na Coruña esta nova
edición, que botará man dos emprazamentos que veñen sendo
habituais nos últimos anos. Un
deles, o Kiosko Alfonso, acollerá
os traballos de cinco dos autores
convidados, entre eles George
Pratt. Este creador norteamericano, que conta cunha produción
persoal, na que se atopan obras
como a carpeta de serigrafías titulada Trincheiras, de temática
bélica, asina a que será unha das
exposicións máis sorprendentes
desta edición. Xunto a ela poderán contemplarse os orixinais de
Enrique Breccia, fillo do creador
Alberto Breccia. Aos seus cincuenta anos, o debuxante arxentino realiza traballos para a DC
Comics, a demais de ter participado na antoloxía colectiva de
Batman Black and white e de debuxar a adaptación da ficción
biográfica Lovecraft. Tamén terán o seu espazo no Kiosko Alfonso, as mostras do español Javier Olivares, gabado polos profesionais do sector mais con
pouca obra comercial, de Raquel

Alzate, premio á mellor autora
revelación no Saló de Barcelona,
cunha obra ambientada na Idade
Media, realizada directamente
sobre soporte dixital, e Fran
Bueno, cunha exposición que se
centrará na serie Noble Causes
que deseñou para Image.
Outro dos espazos nos que se
desenvolverá o Viñetas será o
pazo de congresos e exposicións
Palexco, que este ano está previsto que acolla cinco mostras,
entre elas a de Enrique Ventura,
un dos integrantes de Ventura e
Nieto, e a de Salvador Larroca.
No Palexco os afeccionados ao
cómic tamén poderán ver a mostra dedicada ao Capitán Trueno,
un dos personaxes destacados do
cómic ibérico, que coincide co
cincuenta aniversario da súa creación, así como a exposición de
selos de todo o mundo protagonizados por personaxes de cómic. Despois do éxito acadado
polo colectivo BD Banda en
Barcelona (premio mellor fanzine), a organización artellou unha
mostra ao redor deste colectivo e
desta publicación que se poderá
visitar neste mesmo recinto.
A temática feminina encherá
a sala de exposicións do Palacio
Municipal de María Pita, coa exhibición de dúas mostras, unha
delas Os tebeos de mamá, unha
antoloxía do cómic feminino e
outra a de Purita Campos. Esta
debuxante, autora de Esther, que
realizou cómics para mulleres,
entre os setenta e os oitenta, volve as tendas especializadas coas
reedicións que se veñen de realizar da súa obra.
Outras das actividades destacadas deste Viñetas é a mostra A
Mansión dos Pampín, con algúns dos orixinais realizados por
Miguelanxo Prado para a iniciativa didáctico Proxecto Terra, do
Colexio de Arquitectos. Este álbum tamén foi premiado en Barcelona, recibindo o galardón á
mellor obra e ao mellor guión.♦

Premio a David Rubín
O pasado 1 de agosto dábase a coñecer o nome do gañador do
primeiro Premio Castelao de Banda Deseñada, creado pola
Deputación da Coruña co obxectivo de incentivar a creación
en lingua galega. O ourensán David Rubín foi seleccionado
polo obra Onde ninguén pode chegar, unha historia de amor
contada en dous tempos, que se converte no segundo álbum
do creador. A obra seleccionada será publicada e os seus orixinais poderán verse na Casa da Cultura Salvador de Madariaga. Nesta mesma sala permanecerán expostos os orixinais
doutro premio, o Banda deseñada versus violencia de xénero,
promovido pola concellería de asuntos sociais da Coruña con
motivo do día da Muller Traballadora.♦
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Poesía e reivindicación en
SALVATERRA
M. BARROS

Co lema Salvemos os ríos celebrarase en Salvaterra de Miño a XIX edición do Festival da Poesía do Condado do 1 ao 3 de setembro, cunha destacada nómina de poetas e grupos musicais participantes así como un amplo programa de actividades.
O primeiro de setembro arranca
en Salvaterra de Miño a XIX edición do Festival de Poesía do
Condado que este ano se presenta baixo o lema Salvemos os ríos.
Organizada pola Sociedade Cultural e Desportiva do Condado, a
nova cita contará coa participación de poetas de ambas beiras
do Miño e artistas destacados da
escena folk galega e caboverdiana, así como unha programación
que inclúe espazos audiovisuais,
mostras de pintura e escultura e
actividades dirixidas aos cativos.
Será a apertura das exposición
de pintura de Augusto Fontám, na
Casa do Conde, e do Grupo de Artistas Luso-galegos, no que se atopan autores como Graciela Teixerira da Mota, Francisco Biéitez ou
concepción Cuadrado Amorín, nas
Covas de Dona Urraca, as actividades que dean comezo a esta nova edición do festival. Tamén se
inaugurarán as mostras de fotografía Visións do Miño, con obras de
Afonso G. Sestelo, Non aos encoros. Fotografías das Torrentes de
Mácara, da Asociación de escaladores da Ulloa e a colectiva A resistência contra as barragens.
No apartado audiovisual, que
se desenvolverá na noite do un
de setembro, proxectaranse a película dirixida por Carlos Velo en
1936 Galicia, O monte é noso de
Llorenç Soler, Mamasunción de
Chano Piñeiro e o documental
CCCV. Cine Clube Carlos Varela, de Ramiro Ledo Cordeiro.
Nesa mesma Xornada do Au-

Imaxe da anterior edición do festival.

diovisual Galego está previsto
que se pasen as curtametraxes
premiadas no Festival de Cans, o
certame de curtas que se celebra
na parroquia porriñesa, entre elas
Minotauromaquia, Pablo no labirinto, de Juan Pablo Etcheverry, Onde non o esperas, dirixida por Diego Méndez e Intensidade, asinada por Mario Iglesias.
A Noite do Brasil encherá a
programación prevista para o sábado, da man do Trío Pagú con

PACO VILABARROS

Alex Liberallis nas covas de Dona Urraca, na que tamén se servirá feijoada, viño e caipirinha. Para os que queiran asistir a organización puxo á súa disposición un
enderezo electrónico a través do
cal pódense realizar as reservas.
Oficios, monicreques,
música e moita poesía
O día central da Festa da poesía
terá lugar o sábado tres de se-

tembro. Feira ecoloxista, pasacalles, unha pequena mostra de oficios tradicionais, poesía e boa
música son algúns dos ingredientes que se mesturarán durante toda a xornada.
O último día da festa comeza
coa feira de material ecoloxista
sobre os ríos e cun pasacalles a
cargo de Os seis do Condado.
Nel tamén se celebrará a Exposición de Artesanato, na que participarán os cesteiros de Mondariz

E nxeños e criaturas
Romance
da raposa
O grandísimo escritor beirense (da Beira
portuguesa) Aquilino Ribeiro tivo dous fillos. Para cada un escribiu un libro, que
deixou nun zapato do neno o día de Nadal, como agasallo. Tamén llos ía contando polas noites, mentres os tiña no colo.
Un deses libros é o Romance da Raposa,
o outro, Arca de Noé, terceiro andar.
Ribeiro era un escritor dos que se chaman realistas, por iso desbotaba a fantasía
se esta incluía seres imaxinarios, como nos
di na dedicatoria do Romance, e por iso se
atén ás regras da ciencia natural e fai un retrato moi conseguido da vida das raposas.
Tres deben ser as fontes que utilizou
para este marabilloso libro: o coñecemento popular (os contos de raposos son frecuentísimos en Galicia e en Portugal. O

Antonio Campelo e Xosé Reboreda, o zapateiro de Mondariz
Carlos Barros Fontán así como
cabaqueiros do Rosal. Pola mañá, están previstas na Casa do
Conde a sinatura de libros e a unha e media da tarde a celebración
de diversas conferencias sobre
os ríos galegos, a cargo de Daniel Vispo, de ADEGA, e Xabier
Simón, membro da Plataforma
en Defensa do Miño.
Para os nenos a organización
artello unha festa infantil, que
comezará as cinco da tarde e que
contará coa representación de
Narigudos, de Tanxarina, cos
contos de Paula Carballeira, actividades con piraguas e ultralixeiros e aeromodelismo.
Quico Cadaval será o encargado de presentar o recital poético, no que participarán a partir
das sete e media da tarde os poetas, Antón Lopo, Mario Herrero, María Comesaña, Emma
Couceiro, Alfonso Pexegueiro,
Bernardino Graña, Mª do Carmo Kruckenberg, Luz Pozo e
José Viale Moutinho, así como
José Luís Otamendi, Íñigo Aranbarri e María Cabrera.
Os concertos deste ano terán
un marcado acento folk coa actuación dos Carunchos, que
presentarán o seu novo disco
Montealegre, da Quenlla e a
música de Miro Casabella. Esa
mesma noite tamén subirá ao
escenario a caboverdiana Nancí
Vieira e a xolda poráa A Matraca Perversa.♦
Xosé Miranda

raposo é sempre o protagonista e moitas
veces é un pillabán de marca maior), a zooloxía e a literatura escrita. Desde sempre
son coñecidas fábulas nas que é protagonista (Estesícoro, Esopo, Fedro, Iriarte,
Samaniego, La Fontaine, etc). Pero sobre
todo debeu usar (pois o propio título da
obra así o declara) o “Roman de Renart”
francés, o romance do raposo.
O Roman de Renart é un conxunto de
27 poemas dos séculos XII e XIII, nos
que os protagonistas son animais: o lobo
(Isengrin), o raposo (Renart), o oso, o león, o asno, o gato, etc. Case todos, sobre
todo Isengrin, son vítimas da astucia de
Renart. Crese agora que este “Roman de
Renart” xa se basea noutros anteriores,
un o Ecbasis captivi, do S. X, onde se
describe a rivalidade entre o raposo e o
lobo; e outro o Ysengrimus, de Nivard de
Gand, 1148, escrito tamén en latín, no
que o raposo xa se chama Reinardus. As
primeiras partes do “Renart” atribúenselle a Pierre de Saint-Cloud.
Porén, o Romance da Raposa é moi
orixinal, e diferénciase dos demais polo
realismo e a adaptación ás verdadeiras
circunstancias das raposas e porque evita

escrupulosamente todo moralismo. Non
lle quita nada a Aquilino ter tan antigos e
ilustres mestres.
Con este libro fíxose por primeira vez
en Portugal literatura da grande, no que
toca a literatura infantil. Dise que os cheiros, as formas, as cores aparecen cun esplendor verbal que deslumbra. Poucos libros enganchan tan ben a imaxinación e
son dun resultado tan feliz.
No Romance da Raposa, Aquilino Ribeiro xoga moito coas palabras rimadas,
dun xeito delicioso, que mostra que puido
ser un bo poeta. Nunha tradución que eu
fixen deste libro e que por motivos que
non son do caso non se publicou, procurei
respectar esas rimas, sendo fiel en todo caso ao espírito do relato. De feito, algún dos
seus libros é en prosa rimada. Os críticos
sinalan a poesía que sempre aboia nas súas descricións da natureza. Poñamos a
continuación un breve fragmento deste libro, para que os lectores poidan opinar:
Puxéronse as dúas en camiño polos sitios menos trillados da mata e non tardou
que, nunha clareira, avistasen gran multitude de bichos. Alá estaban, en grupos, os
temibles rabisacos, de farda de xustillo e

cauda de sarillo; os touróns papa-coellos,
de ollos vermellos; o gato bravo malfeitor
e a fuíña con gravatiña de neveiro e rabo
de plumeiro. Alá estaban os xabaríns de
aire nada cordial, policial; as doniñas
brancas con capotes de vellas canas; lobos, lobatos e lobiños, ben cebados e gordiños, que o seu parente era vicerrei. Alá
estaban os teixugos, patudos, caiñando:
¡mátena! e as raposas, hipócritas, finxidas, dicindo con eles, cos ollos no chan:
¡teñen razón, señores compadres!
Alí estaban doniñas e leiróns, roedores
e réptiles, e, polas árbores, a aguia, o voitre, o bufo, o falcón e demais pobo dos ceos e matos de Portugal. A desbanda, como
se con el non contasen, víase erguido sobre
as patas, grandón, papón, o oso Mariana.
A mai da Salta-Pociñas, con receo de
comprometerse ou para mellor servir a
toleirona da súa filla, foise de alí, a raposeta deitouse debaixo dunha árbore e, de
papo para o aire, como un bo operario,
como o xusto San Macario, sen importunarse cos grallos do mestre Vicente, amigo da infancia, que, empoleirado nunha
rama, tremía pola súa sorte, quedou moi
tranquila, como se nada fose con ela.♦

Nº 1.187 ● Do 4 de agosto ao 8 de setembro de 2005 ● Ano XXVIII

OS BRINDADORES DE FORGAS
REGUEIFEIROS NAQUELAS VODAS QUE SE FACÍAN NA PROPIA CASA
XOSÉ PÉREZ MONDELO

Lois Antón
Pérez
‘A emigración
é a vivencia máis
grande porque é
o desterro’
M.B.
Vénse de publicar o seu
poemario A máis fermosa
roseira (Cantigas para a escola), como xorde a idea de
escribir o libro?
Sentín a afección á poesía
dende moi neno pero só fun
capaz de librarme de todo o
medo que me oprimía na emigración, tras a morte de Franco e comecei a escribir. Fóra
séntese a terra doutro xeito, só
alí te das conta da forza que
ten Galiza e do que perdiches.
A emigración é a vivencia
máis grande que se pode ter
porque é o desterro. Tiña moitos poemas escritos e tiven a
sorte de coñecer a Delfín Caseiro, quen realizou a escolma e redactou a introdución.
Del aprendín moito, da súa
sinxeleza e da súa sabedoría.
No libro falo de situacións polas que pasei e non quero que
pase ninguén. Falo da escola,
da emigración, da terra, do
abandono da aldea e da perda
dos costumes propios.
Dedica a obra aos rapaces, por que?
Adícollo aos nenos e aos
mestres que non tiven. Son o
futuro. Se queremos unha Galiza de mañá temos que empezar polos nenos de hoxe. Eu
fun rapaz e campesiño e decateime de moi novo da mala situación que atravesaba a miña
familia. E sufrín por iso. Na
escola o meu mestre era castelán e eu non sabía palabra. Foi
un trauma para min, até o
punto de que estaba máis preocupado por conseguir falar
co profesor que por aprender.
Tamén fixo diversas
obras de teatro.
Catro, con sabor da aldea.
Unha delas titúlase Corisco
daquel frío inverno, na que
recollo historias reais da Guerra Civil. Outra, Unha vida
por outra, na que se amosa a
vida das aldeas, é unha tristura. Falo daqueles campesiños,
que os arrancan das súas terras, e que se ven obrigados a
acabar as súas vidas nas cidades. Este traballo representouse en varias ocasións.
Escribiu ademais unha
obra para cativos Pequeno
poemario para xente pequena.
Eu quero que o meu traballo sexa útil, que os nenos
aprendan, que tiren proveito.♦

Os irmáns Veloso, o Pepe e o
Álvaro de Forgas, ca casa do Camilo, son os derradeiros brindadores de Galicia. Os brindos, que
por aqueles lugares de Brollón,
do Incio, da montaña de Lóuzara
e do Courel, tamén se lles di berindos ou birindos, son cantares
improvisados de voda, que até
non hai moito tempo eran unha
das manifestacións musicais máis
orixinais da nosa terra. Era un tipo de cantigas de divertimento,
cantos de desafío improvisados e
en verso, e que noutras zonas do
país coñecemos como regueifas.
Os brindadores son homes de
tempos idos e os irmáns Veloso,
estes dous veciños de Forgas, unha
aldeíña das montañas de Brollón,
son a memoria viva desta tradición
dos cantares de voda, nun tempo
no que as vodas aínda se facían
nas casas. Dous homes cheos de
sensibilidade e delicadeza, atentos
sempre cos que van na súa procura. Eles dous e máis o outro gran
brindador de Forgas, o señor Lisardo Veloso, da casa do Severino,
xa desaparecido. Mais cada bisbarra contaba con brindadores de
seu, sempre dispostos aos maiores
desafíos cando cumpría activar as
mellores artes da improvisación e
da agudeza contra outros brindadores. Así, por aquelas arredadas
terras tamén son unha lenda o Sixto da Rexoá e o seu fillo Manuel, o
Xusto de Barreiros, de San Pedro
do Incio, o Luís de Fontes, o Arturo de Ferreiros e o seu fillo Xosé,
da estirpe do violinista cego de Ferreiros, o Manolo do Gallo de Recemunde… Aínda se conta hoxe
como nunha voda no Incio, o Lisardo de Forgas estivo a brindar
toda a noite co Luís de Fontes –o
Lisardo desde dentro e o Luís desde fóra– e que o de Forgas deu boa
conta do outro cando xa estaba a
romper o día. Tamén lembran os
vellos que noutra voda na Casela,
na que levaran como brindador o
Sixto de Rexoá, os de fóra estiveron a provocalo deseguido para
que saíse a brindar, mais o vello
Sixto non lles quixo responder.
Cando saía do banquete, de volta
para a súa casa, isto foi o que lle
dixo a toda a rapazada que estaba
a agardalo fóra:
Adios queridos, adios,
que eu voume para Rexoá
pasen buenas noches todos,
adios, hasta mañá
E marchou, deixándoos a todos coas ganas de o ouvir brindar. O Sixto era un gran brindador e tiña moita graza. Aínda hoxe, o Álvaro de Forgas escacha a
rir cando lembra estoutro brindo
que lles botou unha vez o Sixto:
Vosotros que estáis afuera
triquitraque con los dientes,
nosotros a la mesita
con las piernas bien calientes.
Os brindos adoitaban comezar
ao empardecer. Daquela brindábase ao escurecido. Uns brindaban

Baile da regueifa en Noia.

da dentro e outros da fóra (aínda
que podía pasar que todos estivesen da fóra e non ter ningún da
dentro, como convidado. E mesmo ten pasado que o de dentro non
valese e daquela había que “engazalo” para fóra). Empezaban os da
fóra, un ou tres ou catro de entre
todo o rabaño de rapaces que se
axuntaban por fóra da casa mentres os convidados celebraban
dentro o banquete. Estaban así un
anaco a brindar, pois ás veces o de
dentro tardaba en saír á fiestra a
responder ás provocacións. Este
só saía a responder ao desafío dos
de fóra cando o vía oportuno ou
necesario. Os de fóra o que querían era festa, e moitas veces, se non
andaban con tino, a cousa podía
rematar nunha desfeita pois os
cantos podían ser moi ferintes para os noivos, os padriños, a familia
ou os convidados, a familia ou os
convidados. Nestes casos o máis
importante era que o que brindaba
da dentro non caese na provocación dos que brindaban da fóra,
que mantivese o bon ton nos seus
brindos. Tiña que calar, ser mesurado, tratar de non responder ás
faltas e aos insultos cando os había. O seu era calmar a cousa. Se
todo ía ben, podían estar brindando dúas horas ou máis, ou toda unha noite como aquela vez do Lisardo e o Luís. Mais tamén podía
acabar todo no momento: se había
lea desfacíase o conto. E houbo
veces en que a liorta acabou con
feridos e mesmo con tiros.
Cando un anda por aqueles
lugares decátase da fonda tradición desta manifestación musical
e son moitos os de idade que poden dar boa conta dela e cantarnos algúns anacos de brindos
que lle quedaron para sempre na
memoria. Camiño de Forgas batemos coa señora Carme de Sáa,
que en canto nos colleu un algo
de confianza rompeu a botar un
brindo para nós:
Válgame Dios de los cielos
estou vendo moitas estrelas
casou o Ricardo das cabras
coa Marica das ovellas

E noutra variante:
Válgame Dios de los cielos
son do lugar do Laranxo
as mazás que había para a voda
foron polo río abaixo
En chegando a Forgas, xa na
alta montaña, demos co Álvaro e
Pepe Veloso, a tomar o sol ao
abeiro duns castiñeiros. Ficamos
pampos perante a súa mestria como brindadores, cuns cantos
cheos de sensibilidade e unha
voz fermosa e suxerente. Se o
seu mestre Lisandro era quen de
estar toda unha noite a brindar,
un tamén sería quen de estar a
tardiña toda escoitando as vivencias festeiras e os delicados cantos destes grandes brindadores
de Galicia. Velaí o comezo dun
dos seus brindos:
Brindador da fóra
Eu veño de moi largas terras
e dei chegado agora
veño darlle as boas noites
a toda a xente da voda
Brindador de dentro
Eu saín a esta ventana
para poder preguntar
tanta xente que aí está
que é o que vén buscar.
Brindador da fóra
O que é que vén buscar
eu voullo dicir agora
non vimos por causa mala
que vimos por honrar a voda
E así comezaba a encadearse o
canto e festa, que se todo discorría
dentro dos límites da graza respectuosa, do humor cortés, podía
alongarse sen fín até que o desafío
rematase cando o mellor brindador, o de máis enxeño e recursos
expresivos, dese boa conta dos que
o desafiaran. Unha auténtica xusta
poética e musical, unha festa da
palabra e do humor, nun espazo
escénico espontáneo e festivo, que
alegraba o corazón da mocidade e

facía da voda un espectáculo participativo, cheo de comicidade e poesía, de picardía e tensión.
Cando acababan os brindos,
os de dentro, despois de cearen, tiraban para fóra as bandexas das
roscas e as copas e co convite
acababa a diversión, na que non
podía faltar a música duns gaiteiros e o baile na aire da aldea ou no
souto do lugar. Na festa participaban todos, os de dentro e os de fóra, e mentres compartían rosca e
copas, aínda podían continuar co
desafío. Ás veces era xa día cando
os brindos acababan (cantas veces
non daban acabado: por non querer quedar por aixo ningún dos
bandos, ao non se dar ninguén por
vencido, ensarillábanse unhas coplas tras das outras e así até a
mañanciña) non quedando outra
que marcharen para cadanseu lugar e agardar até a próxima voda
para volver armar festa.
Álvaro e Pepe Veloso mercen
todo o noso respecto e recoñecemento, así como outros brindadores que aínda viven desde O Incio
e Lóuzara até o Courel e maiormente en Brollón. Cando a arte
doutros regueifeiros se ten frivolizado en certos medios de comunicación, facéndoos partícipes de
espectáculos chocalleiros e desconsiderados, gabamos o labor
que músicos, investigadores do
noso patrimonio musical e diversas asociacións culturais están a
levar a cabo recollendo os cantos
destes derradeiros brindadores e
recuperando a través de festivais
nacionais e internacionais estas
manifestacións artísticas que aínda teñen moito que dicir ao pé
doutras antigas e modernas formas de expresión coas que están
emparelladas: os repentistas cubanos, os cantores ao desafío portugueses, os troveiros, alpuxarreños, os bertsolaris vascos, os novos narradores orais, o teatro da
rúa, o hip-hop… e outro tipo de
artes nas que a improvisación, o
enxeño e a ironía se funden coa
música e a poesía. Formas artísticas que beben no manancial máis
puro da tradición popular.♦
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O nome da Almuzara
(que nada de árabe ten)
CÉSAR VARELA
Cando saímos do Carballiño cara
a Pontevedra, e xa, no veciño
concello de Boborás, sempre nos
atopamos co nome da Almuzara
que inevitabelmente nos suxire
lembranzas arábigas, posto que
desde nenos, repetiúsenos na escola que as palabras que comezan por al-, teñen a sua orixe en
árabes verbas.
Claro que isto non é sempre
certo, velaí: Alemaña, Álvaro, Alfonso, Aldara ou Alfredo que nos
están dicindo a berros á sua inconfundíbel procedencia xermana.
Temos varios lugares na Galiza que locen o mesmo, ou lixeiramente variado nome, como é
Almozara en Santa Comba ou en
Lugo, e ainda por terras de León.
Hai tempo, recollimos a primeira idea que nos xurdiu para
explicar este nome, a súa semellanza coa palabra Almazara, que,
no levante peninsular designa o
muíño para escoar aceite. Pensamos daquela que puidese ser que
nestes lugares existiran estas instalacións agrícolas que aínda hoxe podemos admirar nas Hermidas, pola parte do Val de Quiroga.
O aceite, na nosa terra nunca
debeu ter un gran cultivo, segu-

ramente por razóns políticas, (é
curioso como ao atravesar unha
raia política, o rio Miño, inzan
por xalundes as oliveiras e os lagares de aceite!)
Tamen é certo que a teor dos
documentos medievais o nome
dado a este trebello foi, no Noroeste, lagar ou muíño de aceite, e
nunca se chamou de almazara.
Seguindo na mesma trilla
arábica, pensamos tamen na sua
derivación dun antropónimo musulmán tal como, Musara, que
aparece nun documento portugués : “Musara e Zamora, havendo fundado o mosteiro de San
Pedro de Sete, o dotaram no ano
de 882…” lemos en antigos depoimentos lusos.
Aínda matinamos na palabra
árabe almachar, co significado
de facenda, sementeira ou explotación agrícola, que sería difícil facer evoluír, segundo as regras da gramática histórica, ao
nome actual.
Por fin, o noso admirado autor
portugués Almeida Fernandes, para explicar unha Almuzara que
existe na súa Arouca natal escribe:
“Almuçara,… podendo admitir
duas significações, ambas arábi-

cas... 1258 “Petrus Alcalde testavit…in termino deTarauca sub Almuzara” (das inquirições de D.
Afonso III). Vê-se que, tendo abaixo uma propriedade, Almuçara era
um local acima…como existiu o
nome pessoal árabe Muzara, podemos perfeitamente admiti-lo aqui,
como outros muitos en Al. No entanto, atento o já topograficamente
interpretado, tudo me inclina para
esta mesma origemmas em nomem comum, al-moçarâ, estádio
desportivo, local de diversão (como passeio público ). Dozy acentua ( para o mesmo topónimo
existente na parte alta de Segovia),
ser a almuçara um local em declive até cujo cimo eram corridos os
cavalo convém perfeitamente à
avenida chamada o Campo da Feira. Por outro lado, os cavaleiros
vilões a foro de Tarouca eram
obrigados a alardo ( revista) em
dia de São João. Ora a melhor maneira de verificar o cavalo seria
façe-lo correr pela encosta. Daí
que tudo indique que a Almuçara
seria precisamente esse declive e
sua via, os quais costituem e caracterizam a actual e sobredita
avenida (Campo da Feira)”.
Bon, até aquí, a opinión do

ilustre profesor lusitano falando
da Almuzara aroucana que, está
nun alto, e remata considerándoa
como un lugar ideal para facer o
“alarde” ou revista de cabalos
medieval, recollendo a idea do
significado de Al-musara, como
chaira para correr cabalos ou como un paseo.
Nada do que di parece adaptarse ao lugar onde está a nosa
Almuzara de Abobrás.
A nosa teoría vai por un camiño que, nada ten de árabe e
débelle todo a unha orixe exclusivamente latina.
Nada a ver cos muíños de
aceite, nin antropónimo, nin sementeira, así como tampouco, cos
paseos nin carreiras de cabalos.
Pensamos que todo procede
da palabra latina admonitium,
que, ten o sentido de “avisar”,
lembrade cando nas misas se daban as “admonitiones” que o pobo dicía de “municiós”, ou sexa
os avisos, na igrexa, de cando os
mozos ían casar.
Entendemos que, a nosa Almuzara procedería, pois, da palabra admonitiaria, referíndose a
un penedo, altura ou torre vixía e
“avisadora” dos perigos.

admonitiaria > almoizara >
almuzara ou almozara.
Sendo que, o Al- inicial, tan
despistador que leva a todos os
investigadores a supor unha orixe arábica, na realidade pode
proceder de un Ad- latino, nunha
evolución semellante a como de
admorsus saíu almorzo.
Nos antigos rexistros fálase
da Torre de Xuvencos e da de
Caldelas de Orzellón (que sería a
da fonte quente da Teixeira, no
fondo de Brués).
E ao lugar acáelle ben o nome, se pensamos que aquí debeu
estar asentada a Torre de Xuvencos, derrocada nos tempos dos
irmandiños, e que as súas raíces
e restos aínda deben estar nalgún
punto entre a igrexa de Xuvencos e o lugar chamado Almuzara
Vella (que está un pouco recuada
da beira da estrada actual).
En resume, na nosa teoría
pensamos que a antiga Torre de
Xuvencos sería chamada polo
pobo Torre Admonitiaria, ou sexa torre de velar, e de aí procedería o actual nome da Almuzara
que, nada tería a ver con unha
orixe árabe ao ser a súa procedencia do máis enxebre latín.♦

Edipo no trisquel
O mito da madurez e da busca nas lendas gregas e célticas
XESÚS PISÓN
Atamante, rei de Beocia, dispón
o sacrificio do fillo, Frixo, para
que as terras recuperen a fertilidade perdida por unha maldición
de Hera. Frixo, advertido das intencións do pai, foxe voando nun
carneiro de ouro até a Cólquide.
Alí sacrifica o animal en agradecemento a Zeus e abandona a pelella no bosque sagrado.
Nun outro mito, Pelias róuballe o trono de Iolco ao seu irmán
Esón e tenta matar o fillo deste,
mais a nai salva o neno e lévao a
criar ao monte. Anos despois, Pelias topa cun rapaz descoñecido
e, ao lle preguntar quen é, este
contesta que se chama Xasón, fillo de Esón. Recoñecidos o tío e
o sobriño, Xasón acepta, escolle
os Argonautas e aparten en procura do prezado talismán.
O mito de Xasón e o mito de
Frixo conflúen no episodio da pelella de ouro, que motivará a viaxe dos Argonautas, aventura que
enlaza con numerosos relatos medievais de procedencia céltica, tal
son a lenda irlandesa O destino
dos fillos de Tuireann, o conto
bretón A cunca de ouro, os relatos
galeses Kullwch e Olwen, O botín
de Annwn, Peredur, o Perceval de
Chretien de Troyes, A procura do
Graal... Máis unha vez, mitoloxías
ben diferenciadas amosan un epicentro común, talvez o latexo
esencial do ser humano: a Procura, a procura do obxecto que ten o

Pelias saúda a Xasón, nunha ilustración inglesa do século XIX.

poder de preservar a vida. Para os
homes de Xasón é a pelella de ouro; para os de Artur, a copa que recolleu o sangue do fillo enviado
polo pai a morrer na cruz.
A viaxe de Xasón e os Argonautas e Aprocura do Graal son mitos primordiais da humanidade por-

que ámbolos fan referencia ao fillicidio, ao sacrificio de nenos, que
foi común aos albores de numerosas culturas e que hoxe constitúe
unha metáfora de obrigada exploración para nos enfrontar á vida. Segundo vimos, Frixo e Xasón líbranse de seren mortos polos pais res-

pectivos (Pelias suplanta simbolicamente a paternidade de Xasón).
Este feito constitúe a aventura primordial do ser humano, pois que librarse de ser mortos polo pai é o
primeiro paso cara á madurez que
se fará plena coa morte do Pai polo
Fillo e o regreso deste á Nai, como

Sófocles ilustrou. Expresado de
forma esquemática, primeiro é o
Pai, que tenta matar o Fillo, isto é, o
poder trata de castrar o individuo e,
como consecuencia, este vólvese
contra aquel en fillicidio, a pelella
de ouro e o Graal, continúan a suscitar múltiplos interrogantes e dado
que nunca haberá unha resposta
universal, salientamos un elemento
que converte o misterio nunha ferramenta de vida: o propio carneiro,
que foi substituto dos nenos nos sacrificios primitivos (lembremos a
paisaxe de Abraham e Isaac) e tamén a imaxe (Agnus Dei) escollida
para representar O Fillo. O carneiro de ouro, o cabrito ou cervo, e tamén as súas pelellas, aparecen asociados no imaxinario celta ben presente na Galiza, aos tesouros ocultos nos dólmenes e nos castros, isto
é, a idea de “tesouro antigo”, atributo que comparte o Graal, sexa este copa, pedra máxica, caldeiro da
rexeneración, ventre materno... O
tesouro antigo é, xa que logo, o que
cómpre atopar para preservar a vida. O tal tesouro consiste en aceptarmos a identidade Pai-Rei-Poder
e a súa incompatibilidade co individuo. Eis o primeiro paso cara á madurez. O segundo esixirá derramarmos o mesmo sangue que derramou Edipo. O terceiro só nos será
concedido de nós conquistar, cegos
pola dor e a inocencia do heroe, o
Ventre Primixenio, a soberanía de
nós propios.♦

Puntos
suspensivos
FRANCISCO CARBALLO

J

osé Luis G.
Aranguren, 19091996, mantivo con
Javier Muguerza unha
longa entrevista antes de
falecer. Cansos de tan longa conversa, decidiron
deixar temas con puntos
suspensivos e así se despediron. Puntos suspensivos
a interrogantes relixiosos
e políticos naquel 96 de
triunfo da dereita.
Xullo deste 2005 pode
pasar aos anais da
historia de Galiza. Días
de conversa e de
negociación entre o BNG
e o PSOE: consenso básico para un cuatriennio a
xogarse o “cambio
galego”. Un éxito de
“sentidiño” e de
intelixencia. Todo atado
co adival de seda dun
pacto entre a xente. Podo
poñer puntos suspensivos
nalgunhas clausulas?
A prioridade ao
emprego. O sistema
abrancazado da economía
estatal que só libera posibilidades relativas á Xunta, discorre entre o quero
facer e o non podo conseguir. Quere o emprego para todos, mais segue a
bailar no estaribel ao servizo do poder financeiro e
multinacional dominante
que produce desemprego.
O PSOE renaceu da billa
socialdemócrata na liña
do postfordismo. Vai ser
capaz na Galiza de saír da
fila e atreverse a unha refundación do programa
económico e social desde
inspiracións keynesianas,
“renanas”, humanistas,
socialistas?
O BNG está acostumado a nadar entre dúas augas: a realidade que crear
e o sistema que estorbar.
Necesita sempre un plus
de intelixencia e unha sobredose de equilibrio. Copiar é sempre máis fácil
que inventar. Mais copiar
de quen? E cómpre
xestionar o cotián que
apreta sempre. É unha tarefa axeitada á súa
mentalidade creativa. Ten
nos mass media os leóns
da costa e nos
apresurados as curuxas
do bosco. Réndolles
homenaxe aos
gobernantes do BNG que
van á Xunta e aos que loitan nos concellos, institutos e decanatos.
A brillantez do
programa acordado entre
BNG e PSOE pode enternecer, mais ten metas difíciles. A herdanza que recibe está chea de cavorcos,
minas, trapelas e débedas.
Si, por máis que
confiemos, poñamos uns
puntos suspensivos para
chamar a reflectir e a calmar os nervios: estan aos
pés dos cabalos.♦
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A Ucha das Horas

Felipe Senén

O Quixote e a identidade de Cervantes
Cómpre saber outras cousas sobre O Quixote e o seu autor, as
ciscunstancias que fixeron posíbel tal obra mestra da literatura
universal. A historia dun fidalgo
vido a menos, paranoico, entoleirado, que enfrascou e quentou
a cabeciña coa lectura de novelas de cabaleiros defensores da
relixión e da xustiza, andanzas
ascéticas, especie de xogo da
oca de tradición céltica, artúrica,
carolinxia, con mesturas doutras
sacadas do grupo greco-oriental... Trama que mestura a historia e a fábula e que –denantes do
noso tempo do sofá-cama– alimentaban as tenebrosas noites
de lareira e escano. Obra na que
a mesma literatura move o argumento literario. Alonso Quijano
cóbrese de vellas armaduras enferruxadas e toma como escudeiro o seu criado Sancho que o
acompaña coma sombra, escarranchado sobre seu asno, en
contraste co fidalgo, dacabalo de
Rocinante, como se de Bucéfalo
ou Bavieca se tratase. Os dous
saen da casa rumbo ás encrucilladas dos camiños para atoparse
coas aventuras e as desventuras,
coa depresión e a excitación da
vida. Nesa andaina o tráxico resólvese en comedia e o sublime
afúndese no ridículo, onde o
grotesco inicial atopará nostálxico e nobre remate. A obra resulta moderna sempre, apunta un
camiño e segue outro, xoga coas
expectativas do lector, para atopar coa quixotización dun Sancho popular, terrestre, e a sanchificación do desnortado idealista cabaleiro. O derradeiro e
máis perfecto libro dos benfeitores cabaleiros andantes.
Téñolle escoitado ao escritor
ferrolán Gonzalo Torrente Ballester unha conferencia sobre
“A galeguidade de Miguel de
Cervantes Saavedra”, tratando
de atopar os devanceiros, a orixe, as vivencias e as influencias
galegas nesta obra de andainas.
Dáse por feito que Miguel de
Cervantes naceu en Alcalá de
Henares polo ano 1547, que era
descendente de galegos, con pro-

F. SENÉN

cedencia dos Ancares leoneses,
onde abondan o topónimo e os
apelidos Cervantes e Saavedra.
Na obra Los trabajos de Persiles
y Segismunda di que “en un lugar de las montañas León tuvo
principio mi linaje”. En Vilafranca do Bierzo hai unha casona
sobre a que campa a pedra armeira co cervo da familia Cervantes. Nas montañas de Ancares, os Cervantes tiveron casa, da
que se contan feitos dramáticos,
acontecidos na pasada guerra incivil. Polo demais, Cervantes refírese aos galegos e aos vascos
como xente pouco pulida, máis
curtida nas artimañas e pillarías
do camiño. Obra que escanea o

tempo dos reis felipes, tratadas
cun particular realismo caricaturesco que resulta preesperpéntico, dentro dese barroquismo de
contrastes, encrucillada de diferentes planos, de historias dentro
de historias. Iso está na estética e
nas buscas que do Manierismo
conducen ao Barroco. Obra na
que a crítica gaba o como e o que
se escribe, pero tamén o que se
intúe e deixou de contar.
Cervantes recibiu o apoio
dun ilustrado mecenas galego, o
VII conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro, vicerrei de
Napoles; onde en todo o “talón
de Italia” deixou construcións e
placas, como na cripta de cate-

dral de Amalfi, na que ten sartego o Apóstolo San Andrés... quizais taerá reliquia e relicario para o Teixido da Capelada. Para
máis, casado coa filla do poderoso duque de Lerma, Catalina
de la Cerda. Cervantes, o seu
“criado”, agradecido non soamente lle dedica efusivamente a
segunda parte de El Ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha, senón tamén Los trabajos
de Persiles y Segismunda: “además que, sobre estar enfermo,
estoy muy sin dineros, y emperador por emperador, y monarca
por monarca, en Nápoles tengo
al grande conde de Lemos, que,
sin tantos titulillos de colegios
ni rectorías, me sustenta, me
ampara y hace más merced que
la que yo acierto a desear”.
O polígrafo coruñés Salvador de Madariaga estudou a obra
de Cervantes. Mais entre todas
as teorías, resulta sorprendente,
e cientificamente xustificada, a
do catedrático de Dereito Internacional Leandro Rodrigues,
que se refire a un Cervantes descendente de xudeus, cristián novo, que oculta a súa identidade,
procedente dos montes dos lindeiros de Galiza, León-Zamora,
e que aínda que ambienta a obra
na Mancha, atópanse máis correspondencias con terras próximas ao lago de Sanabria. Literariamente existe un trasplante territorial, recurso propio da capacidade creadora do xenio creador. Espazos zamoranos nos que
na actualidade se creou unha ruta turística vencellada a Cervantes e ao Quijote: Robledo, Cervantes, Galende, Rosinos, Puebla, Cobreros... itinerario que se
prolonga a portuguesas terras
trasmontanas de Bragança, onde
puido terse formado ese trotamundos que foi o “Manco de
Lepanto”, para seguir a Miranda
de Douro e Sayago... Espazos
nos que existe unha maior correspondencia de paisaxes, paisanaxes e aconteceres que nas
terras meseteñas. Pois velaí que
ler aviva o maxín e abre camiños
e anova teorías.♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

R

elatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer a
liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser, daquelas
que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai e a nai de
Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís brancos,
begonias e margaridas sempre na conta dos que defenderon a
liberdade coa cultura e o ferro.

PRÓLOGO

DE

MANUEL RIVAS

A NOSA TERRA
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O Trinque
Viaxe interior
Se está ben saír fóra para coñecer o
mundo, tampouco está mal gardar
uns días ou unhas semanas para
percorrer a propia Galiza e os moitos países, que diría Vicente Risco,
que hai na nosa terra. Praias salva-

xes de dunas saharianas, montañas
ergueitas onde os antergos adoraron a pedra e fragas aínda mestas
nas que o vento, entre amieiros,
bidos e teixos, presta ben mellor ca
o aire acondicionado.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Agolada

O Bar co

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

II ENCONTRO
PENDELLOS

ENCONTROS

NOS

Que se celebra o domingo
21. Ás 12,45 entregaráselle
o Pendello de Honra a Manuel Caamaño Suárez; a
partir das 13,15 música a
cargo dos gaiteiros Bico da
Balouta e A Quenlla; ás
14,45 hai un xantar no Pazo
de Eidián (antigo cantón
militar realista no carlismo)
por 15 euros para o que hai
que anotarse antes do 13 de
agosto no telf. 986 788 179;
ás 17,30 visitas guiadas a
Bidueiros, dolmen dos Muiños, Ponte dos Cabalos e
Ferreiroa; a partir das nove
da tarde nos pendellos, cea
(hai que levala, ademais de
mantel viños, candeas...) e
actuacións musicais, contacontos, repichocas...

Allariz
■ 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.

Lamatumbá
A banda ourensana estará de xira todo o
verán para presentar o seu novo disco Lume (para que saia o sol). Este xoves 4 toca na Festa dos Farois en OLEIROS; o
venres 5 verémola no festival Músicas
da Terra de Ouzande na ESTRADA; o sábado 6 estará no de Pardiñas en GUITIRIZ; o domingo 14 nas Festas de MARÍN;
o sábado 20 no festival de Vilariño en
CANGAS; e o domingo 21 nas Festas da
Peregrina en PONTEVEDRA.♦

Colectiva de 10 pintores da
zona na galería Sargadelos.

Betanzos
■ ACTOS

FEST@CTIVA
A programación xuvenil de
verán trae para este venres
5 e sábado 6 un obradoiro
de Percusión Africana, que
se centrará no coñecemento
da grande variedade rítmica
e técnica do djembé.

Caldas de Reis
■ MÚSICA

X.M. BUDIÑO
O gaiteiro vai dar un concerto o martes 16 na Carballeira.

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

Festival de Poesía do Condado
XIX edición, este ano
baixo o lema Salvemos os
ríos, que se celebrará en
SALVATERRA do xoves 1
ao sábado 3 de setembro
con exposicións de pintura, fotografía e escultura;
xornada de audiovisual
galego (xoves 1), Noite
do Brasil nas Covas de

Pintor, Xoán Neira, Ramón
Rodríguez Porto, Clara
Vázquez, Henrique Rabuñal Corgo, Xesús Alonso
Montero, Ramón Caride
Ogando, Vicente Araguas,
Xosé Mª Dobarro, Xosé A.
Miguélez, Xosé C. Gómez
Alfaro, Afonso Blanco Torrado e Camilo Gómez Torres, ademais da participación de A Quenlla e da
cantante brasileira Vanessa
Pinheiro.

Dona Urraca (venres 2) e
o día grande, o sábado 3,
feira de material ambientalista,
pasarrúas,
comboio de baixa intensidade, mostra de artesanato, libros, conferencias de
Daniel Vispo e Xabier
Simón sobre os ríos, festa
infantil con Tanxarina,

A Coruña
■ ACTOS

VIÑETAS
DESDE O ATLÁNTICO

O VIII Salón do Cómic celebrarase do 15 ao 21 de
agosto e os autores indicados teñen en común que non
forman parte do groso do
mercado pero tampouco se
moven na marxinalidade e

Catoira

contacontos con Paula
Carballeira, aeromodelismo a cargo de Furaventos, ultralixeiros e piraguas polos Arrepións,
barcos tradicionais e...
festival poético presentado por Quico Cadaval
con A. Lopo, M. Herrero, E. Couceiro, A. Pexe-

son: George Pratt, Purita
Campos, Javier Olivares,
Raquel Alzate, Salvador Larroca, Enrique Breccia, Enrique Ventura e Fran Bueno,
podendo ver as súas mostras, e outras, no Quiosque
Afonso, Palexco, sala de
mostras do Concello, Casa
da Cultura Salvador de Madariaga e sala de exposicións do COAG. O luns 15
darase a coñecer o gañador
do I premio Castelao de BD.
■ EXPOSICIÓNS

CINEMATÓGRAFOS
DE GALICIA

■ ACTOS

LUDOPRAIA

Esta mostra pode ollarse no
Arquivo do Antigo Reino de
Galiza.

Xogos cooperativos até o
venres 5, de 18 a 21 h. na
Área Recreativa da Praia
Fluvial. O xoves 4 e venres
5, de 11 a 13 h. e de 17:30
h. a 21:30 h. teremos tamén
roteiros en quad con saída
desde Trasdaveiga.

BLUR STUDIO
O Centro On Caixa Galicia
presenta a mostra Arte conceptual en animación.

A COR DA CORUÑA

ARDGLASS VIKINGS

A galería Ana Vilaseco acolle, até o 2 de setembro, esta
colectiva na que se amosan
diferentes visións da cidade
herculina da man de artistas
residentes en Galiza.

O venres 5 ás 20 h. terá lugar unha charla sobre os vikingos a cargo dos membros desta asociación nórdica, no salón de actos Carlos Casares.

CINCO SÉCULOS
■ EXPOSICIÓNS

DE EXPLORACIÓN

HANS CHRISTIAN
ANDERSEN

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

Mostra cedida pola Real Embaixada de Dinamarca que
se poderá ollar na Casa da
Cultura até o 15 de setembro.

JUAN DÍAZ
El color del silencio é o título da mostra que reúne

gueiro, B. Graña, M.
Comesaña, M.C. Kruckenberg, Luz Pozo, J.
Viale Moutinho, J.L.
Otamendi, I. Aranbarei,
M. Cabrera e a música
dos Carunchos, A Quenlla, Miro Casabella, Matraca Perversa e Nanci
Vieira.♦

unha selección das súas
acuarelas na galería Ana Vilaseco até o 15 de setembro.

MARCEL BREUER
Por primeira vez no Estado
poderemos contemplar a
mostra Marcel Breuer. Deseño e arquitectura, organizada polo Vitra Desing Museum de Weil am Rheir,
mercede á Fundación Barrié, que é onde se encontra. Breuer (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 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.

Xosé
Manuel
Budiño
toca
o martes
16 na
Carballeira
de CALDAS
DE REIS.

ARTE E
SOLIDARIEDADE
A Fundación Luís Seoane
acolle Arte y solidaridad.
Los artistas españoles y el
cartelismo sociopolítico, na
sala de exposicións temporais, comisariada por J. Gó-

■ TEATRO

OS DEZ NAMORADOS

Alber to Conde Trío
Este venres 5 ás 23 h. poderemos gozar
co jazz galego na Praza Maior do BARCO
DE VALDEORRAS; o sábado 6 ás 22:30 h.
terémolo na Praza de España en MONFORTE DE LEMOS.♦

Mago Teto
A xira 15 anos de Tolemaxias chega este
xoves 4 ao CARBALLIÑO; o venres 5 estará en LALÍN; o martes 9 en CEE; o xoves 11 na VEIGA; o venres 12 en BURELA; o sábado 13 en ARZÚA; o luns 15 en
RÍOS; o venres 19 en MANZANEDA; o
martes 23 no Festival de Maxia de BETANZOS; e o sábado 27 na RÚA.♦

Bebe
A cantautora estremeña continúa de xira
acompañada polas bandas El Combo
Linga e Tío Calambres. O martes 16 vai
tocar ás 21 h. no Coliseum da CORUÑA,
por unha entrada anticipada de 15 euros á
venda en www.caixagalicia.es, ou na billeteira por 18; o venres 19 vai dar un
concerto en VIVEIRO.♦

A mestura máis explosiva
de amor, intriga, paixón,
honra, lealdades e desafíos
tece a trama da lenda máis
espectacular xamais contada sobre os terribles viquingos que chegaron ás nosas
terras. Até o sábado 6 no recinto das Torres do Oeste.

Chantada
■ ACTOS

XOSÉ LOIS GARCÍA
O escritor vai ser homenaxeado o sábado 13 e domingo 14 no hotel Mogay cunha serie de coloquios nos
que van intervir destacados
persoeiros, estudosos e especialistas como Cristina
Mello, Livio de Morais, Pires Laranjeira, Hermano
Manuel, David Otero, António José Queirós, Xosé A.
Pérez Bouza, Xosé Ramón
Pousa, Francisco Calderón
Martín, Joan Herrero, Juan
Pablo Beas, Miguel Seoane, Nuno Faria, Manuel
Rodrigues Vaz, Julião Soares Sousa, Leonel Cosme,
Veiga Luís, Manuel Regal
Ledo, Fernando Andrade de
Lemos, Flora Enríquez Rodríguez, Xosé Vázquez

Car teleira

☞

OS CATRO FANTÁSTICOS. Nunha viaxe
científica privada ao espazo, catro astronautas adquiren poderes
especiais dos que se queren desembarazar até que descobren
que hai un quinto afectado con
malas intencións. Infumábel.

☞

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.

☞

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

☞

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 características inesperadas e paradoxais.
A súa tentativa de tirar partido
económico co aparello volverase contra eles. Intriga tramposa que administra os datos a
pingas e desenfocados.

☞

NO SOS VOS, SOYYO.
Comedia arxentina intelixente, coproducida por Filmanova (a empresa de Antón Reixa).
Historia dun home abandonado
pola súa muller e todo o que lle
sucede a partir de aí. Para pasar
hora e media agradábel.

☞

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 necesarios para non rachar o proceso de paz. Dura,
mais interesante.

☞

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

☞

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.♦

I

XINZO DA LIMIA acolle este venres
5 e sábado 6 este evento alternativo no que poderemos escoitar na
primeira xornada a The Gift, Sex
Museum, La Vaca Azul, Super
Mirafioris, Dj Chaman, Dj Broter e ao VDJ Pid Rever-K Sound

V

A

I

S

System; o segundo día teremos a
Kannon, The Dismall, Moon
Cresta, Annie Hall, e de novo, a
Dj Chaman; Dj Broter e ao VDJ
Pid Rever-K Sound System. A
organización dispón dunha zona
acondicionada para acampada.♦

XXII Festa da Carballeira
A mestura de música, natureza, cultura, danza, e espectáculo regresa un
ano máis á vila de ZAS. Este sábado
6 desde as 17 h. teremos ao grupo
local de baile da A.C. Castro-Meda, ao grupo de bailes populares Iar
da Coruña, e á banda de gaitas Brisas do Quenllo de Tordoia; a partir
das 22 h. teremos os concertos dos
fisterráns A crus de baixar; os por-

tugueses Brigada Víctor Jara, a
galega Mercedes Peón, os irlandeses Flook e os asturianos Felpeyu.
O acceso custa 5 euros, con agasallo
dun cd conmemorativo do festival
con dous temas de cada grupo. Ademais teremos unha exposición no
Centro de usos múltiples sobre a
historia da festa. Máis información
en www.festadacarballeira.com.♦

XXVI Festival de Pardiñas
A festa organizada pola asociación
Xérmolos celébrase o sábado 6 e domingo 7 en Guitiriz, e nela podemos gozar da mellor música e artesanía. O sábado desde as 19 h. haberá unha mostra de pintura, escultura, fotografía e cerámica, para
despois seguir co concerto dos asturianos Dixebra, os quebequeses
Les Batinses e os galegos Lamatumbá. Desde as 10 h. do domingo

poderemos visitar a mostra de artesáns de instrumentos, e escoitar a
actuación de A Gaita de Sarandón
do Ulla; ás 16 h. celebrarase unha
homenaxe a Manuel María con
presenza de Xurxo Souto; e despois
o festival contará coas actuacións de
Mistura-Nus, Felpeyu, Os Diplomáticos de Montealto, e os madrileños Alann Bique. Programa completo en www.xermolos.org.♦

A noite do Trasno
Unha nova edición deste exitoso festival organizado pola Asociación Mozas e Mozos con entrada gratuíta,
acampada, prezos populares, praia,
monte, bo ambiente e música en directo, ao que poderemos asistir o venres 12 e sábado 13 en Cabo Udra, na
parroquia de Beluso en BUEU. O venres a partir das 23 h. van tocar Os
Tres Trebóns e O Vendaval do Ro-

sal, Guezos, e o grupo portugués de
reggae Mercado Negro. O sábado
darán un concerto Ruote, Los Niños
de los Ojos Rojos, e Bhatoo. Ademais do luns 8 ao domingo 14 dentro
da Semana Cultural poderemos gozar con espectáculos de maxia, danza,
clown, contacontos, documentais e
exposicións. Máis información en
www.anoitedotrasno.org.♦

RQR Musikeo
O festival organizado pola A.C.
Viejo Pancho e a A.C. Mixtura
presenta unha completa programación para o sábado 13, sábado 14 e
domingo 15 na Praia dos Bloques
de RIBADEO, cos concertos de Bá-

sico, Riff-Raff, Liquid Sun,
Watch Out, Trópico de Grelos,
La Fritanga, Raggaeto, ou Okinawa... e capoeira, clown, teatro
de rúa, malabares, e música balcánica.♦

Felipop
A parroquia de Limodre en FENE
acolle o xoves 11, venres 12 e sábado 13 este festival, no que teremos o
primeiro día ás 23 h. a Festa de presentación na Hortiña; o venres poderemos escoitar en directo no Polideportivo ás bandas The Mittens,
Púlsar, Cánovas, Rodrigo y Guzmán, e Scarlet´s Well; o sábado ás
13 h. haberá unha Sesión Vermú na

Pista Polideportiva; e a partir das 22
h. teremos a Bubblegum, Fortune
Tellers, La Costa Brava, Sweet
Apple Pie, e Super Ratones. Despois dos concertos haberá Festas
Afterhours, e a organización dispón
de zona de acampada de balde con
duchas. Os prezos son de 12 euros
por día e 18 con abono. Máis info en
www.felipop.com.♦

VI Xieir o Rock
O venres 12 desde as 22,30 h. no
Campo de Chans dA GUARDA e con
entrada de balde teremos á banda lo-

cal Los Abrasivos, aos veteranos
SOAK, aos madrileños Los Chicos
e aos bilbaínos Subversión X.♦

Par edes de Coura
Para o luns 15, martes 16, mércores
17 e xoves 18 xa están confirmados
os concertos na Praia Fluvial do Tabuão de bandas como Foo Fighters,
Kaiser Chiefs, The Bravery, Death

from above 1979, MXPX, Pixies,
Queens of the Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, ou Blind Zero entre outras. Información completa en www.paredesdecoura.com.♦

VI Festa Folk de Vilariño
Nesta praia da parroquia de Hío
en CANGAS DO MORRAZO poderemos escoitar o sábado 20 á

Quenlla, Quempallou, Lamatumbá e aos galego-británicos
Macfeck.♦

XII Revoltallo
No escenario do Monte dos Pozos, na parroquia de Valadares en
VIGO teremos este ano entre o
martes 16 e domingo 21 a Callenish Circle, A Palo Seko,
Skunk DF, Iván Ferreiro,
Elecktra, Shroud of Tears, Sök,
Death Silence, Anvil of Doom,

Replyca, Dj Botz & Fly Drums,
The Feixons, ou Skacha entre
outras, ademais de obradoiros de
espadas, rol en vivo, torneo de
Magic, ou concentración percutiva, todo de balde e con acampada libre. Programa completo en
www.revoltallo.com.♦

O LADO DA SOMBRA
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 outras empresas colectivas de carácter
cultural. Até o 18 de setembro na sala da fundación.

PINCELADAS
DE REALIDADE

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

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

Nogueira
de Ramuín
Hai diversas mostras sobre
o traballo dos nosos oleiros
como as de MALPICA, RIBADEO ou RIOTORTO.

blico 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

■ EXPOSICIÓNS

TINTORESCU

■ ACTOS

PROGRAMA CULTURAL

No Parador de Santo Estevo
poden ollarse as súas esculturas en madeira de castiñeiro.

As Pontes

Oleir os

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

OBRA GRÁFICA
NA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA

ECOS DA CREACIÓN
Fotografías de Manuel Lemos no Castelo de Sta.
Cruz até o domingo 21.

Até o domingo 7 pode ollarse esta mostra na sala de exposicións do Mercado Vello.

XEIRAS DO IEM

Xulio Fontes
mostra
a súa
pintura en
PONTEVEDRA

O mércores 10 temos un novo roteiro guiado organizado polo Instituto de Estudos
Miñoranos, con percorrido
até a Fraga da Oliveira saíndo ás 18 h. da Praza Sabarís, coa compaña de Xilberte Manso; o mércores 17
dirixiranse até a Igrexa de
Donas e o Castro Pedra
Moura, con saída desde a
Casa do Concello e as informacións de Xosé Lois Vilar
e Alfonso Soliño; e o mércores 24 Antonio Lago levaranos desde o mesmo lugar até a Serra do Galiñeiro.

Lugo
AMURALLANDO AS
SOMBRAS DOS SOÑOS

Cinco escultores expoñen no
patio do Museo Provincial.

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

LUÍS-ALBERT
DESCHAMPS

■ ACTOS

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

HOMENAXE
A S. CARRILLO

JESÚS
OTERO-YGLESIAS

Organizado pola A.C. Fuco
Buxán, a Fundación 10 de
marzo e outros colectivos,
co gallo do seu 90 aniversario e dados os meritos da súa
vida política. O acto terá lugar na FIMO o 9 de setembro a partir das 20 horas con
intervencións políticas, musicais e poéticas e, posteriormente, unha cea multitudinaria para quen asi o concertara coa organización.

Continúan as actividades
con obradoiros, este xoves
4,de Cartulina (maiores de
6 anos ás 19 na Biblioteca)
e Supervivencia doméstica
(mairores de 16 ás 21 na
Biblioteca), ás 22,30 cine
cos Increibles na Praza da
Música. O venres 5 haberá
aerobic no Parque das Pombas de 21 a 22 h. e a actuación dos Monicreques de
Kukas ás 22,30 na Praza
Maior. O sábado 6 na Praza
Maior ás 22,30, concerto da
Banda do Rosal e o domingo 7 á mesma hora neste lugar Treixadura.

Podemos ollar esta célebre
mostra fotográfica nos Baixos do Concello.

■ EXPOSICIÓNS

Ferr ol

Mugardos
GALICIA EN FOCO

■ EXPOSICIÓNS

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.

Pontear eas

■ EXPOSICIÓNS

Fene
CURUXAS 2005

obradoiros, roteiros, postos
de exhibición e venda, ou
visitas guiadas. Máis información en www.concellodemalpica.com.

Our ense

Pontevedra

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

INVISIBLE RUMOR

FEIRA DO HUMOR

A obra de Miguel Pereira
pode ollarse até o domingo
7 no C. C. da Deputación.

Continúa coa actuación do
grupo de marionetas Trécola este xoves 4 ás 20,30
na Praza de Curros Enríquez; e o espectáculo para
adultos Bicos con Lingua
de Talía Teatro na Praza
da Pedreira ás 23 h. A actuación do cómico Xavier
Veiga será o sábado 6 no
teatro Principal.

XAIME QUESSADA
As súas obras, xunto coas
de Alexando, exhíbense no
café teatro Xesteira.

PINTURA
DE LA MEMORIA

O pintor expón a súa obra
na galería Clérigos.

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.

Malpica

CAMIÑO DE PAZ

■ ACTOS

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

XXII MOSTRA
DA OLARÍA DE BUÑO
Do venres 5 ao luns 15 poderemos coñecer a actividade da alfararía polo miúdo, gracias a exposicións,

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

■ EXPOSICIÓNS

VIAXES
POLA MEMORIA
Mostra de 24 cadros de Xulio Fontes, nos que destaca
a cor, que podemos contemplar na sala Teucro até
final de agosto.

LOS MUROS EN PAPEL
O Museo de Pontevedra
acolle, no Edificio Sarmiento até o 4 de setembro, esta mostra do xenial
muralista mexicano Diego
Rivera.

■ EXPOSICIÓNS

PINTURA ANDALUZA

COLECTIVA
CAIXA GALICIA

Fondos da colección Carmen Bornemisza no Café
Moderno.

O novo centro cultural da
cidade mostra até o 4 de setembro as súas novas incorporacións.

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 agosto.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-

Nº 1.187 ● Ano XXVIII ●
Do 4 de agosto ao 8 de setembro de 2005

F E S T
Fax Festival

mez 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.

■ MÚSICA

CARLINHOS BROWN
As entradas para o concerto
Sarau du Brown que vai
dar, dentro das Festas da
Peregrina, o brasileiro o
vindeiro mércores 17 ás
22,30 h. no Recinto Feiral,
xa están á venda por 15 euros en www.caixagalicia.es,
no telf. 902 434 443, no Hiper Froiz de Cobián Roffignac e Discos Vázquez Lescaille.

O grupo
tradicional
Treixadura
dá un
concerto o
domingo 7
en
PONTEAREAS
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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 até finais de agosto.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

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

NOITES FOLK
O luns 6 de agosto ás
22:30 h. no Cantón dos
Moreno escoitaremos ao
grupo Cádaba; o domingo
21 ás 23:30 h. teremos na
Praza de Abaixo a Mercedes Peón.

ON& OFF
Dentro da programación do
Festival de Curtas 2005, o
venres 19 ás 24 h. na Praza
de Abaixo van dar un concerto Uno Mas Uno, Safari Orquestra, Dios ke te
Crew, Dj Tedu, e Match
Vdj; o sábado 20 desde ás
23 h. poderemos escoitar a
Chequeré, Cornelius, e a
Vado Permanente.

KEROUAK

O Pazo de
Fonseca de
SANTIAGO
acolle umha
mostra
sobre
Zuloaga.

Esta banda actúa dentro dos
Seráns de Jazz este xoves 4
ás 22 h. en Couxela; o xoves 11 en Santalla; o xoves
18 en Arante; o xoves 25 en
Covelas; e o xoves 1 de setembro en Cinxe.

ÁLVARO QUINTANILLA
O Auditorio Municipal acolle este concerto de música
clásica o luns 8 ás 21 h, no
que tamén vai estar Mª de
los Ángeles Ríos. O 16 de
agosto ás 20,30 h. poderemos escoitar no mesmo lugar á Orquestra de Cámara de Brescia.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Riotor to
■ EXPOSICIÓNS

OLARÍA DE BUÑO
Até o 21 de agosto pode visitarse esta mostra de cerámica popular no Centro Sociocultural.

Convocatorias
III PREMIO
CONCEPCIÓN ARENAL
A Deputación Provincial da Coruña presenta esta iniciativa coa intención de promover proxectos, estudos e investigacións no campo das políticas de igualdade de xénero relacionados coa provincia,
ou de carácter xeral, no que poden participar persoas a nivel individual ou en colectivo, ou entidades legalmente constituídas. Os traballos presentaranse co seu
título identificador, en galego, en número
de dous exemplares, con formato DIN
A4, mecanografados a duplo espazo por
unha soa cara, grampados ou encadernados, ou tamén en soporte informático,
xunto cun informe-memoria, solicitude
de participación na convocatoria asinada
polas persoas naturais ou xurídicas e os
seus dados persoais, así como o seu currículo e fotocopia do NIF, e unha declaración xurada de que o traballo é inédito,
no caso de estudo ou investigación. As
candidaturas dirixiranse á Presidencia da
Deputación (Sección de Servizos Sociais), sita na Avda. Alférez Provisional,
s/n 15006 da CORUÑA, indicando Premio
Concepción Areal, antes do 31 de agosto.

II PREMIO CENTRO RAMÓN
PIÑEIRO DE ENSAIO BREVE
Convócase este certame 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, antropo-

loxía, filosofía ou historia) Os traballos,
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 pseudónimo nun sobre pechado
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 Santiago-Noia, km 3 A Barcia
15896 SANTIAGO DE COMPOSTELA. O
autor premiado recibirá 3000 euros e o
seu traballo publicarase na colección Cadernos Ramón Piñeiro.

III PREMIO
PURA E DORA VÁZQUEZ
A Deputación de Ourense promove a
nova edición deste galardón de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de
narración e ilustración, dotado con 3000
euros para cada categoría. Na primeira
poderán participar todos aqueles autores
de calquera nacionalidade que presenten
os seus orixinais, de carácter inédito, en
lingua galega. De cada orixinal entregaranse seis copias, en papel tamaño folio
ou en holandesa, mecanografados a duplo espazo e por unha soa cara, no Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial sita na rúa do Progreso, 32
32003 de OURENSE, antes do 12 de setembro de 2005. Co orixinal, que se presentará baixo lema, achegaranse, nun
sobre pechado, os dados completos do
autor, así como o título do libro. Na

modalidade de ilustración poderán
concorrer todos os ilustradores de calquera nacionalidade que presenten un
mínimo de dez debuxos, inéditos e orixinais, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste
III Premio Pura e Dora Vázquez e a el
referidas. Coas ilustracións, que se presentarán, no seu conxunto, baixo lema,
achegaranse nun sobre pechado os dados completos do autor, e entregaranse,
antes do 20 de decembro, no Rexistro
Xeral da Deputación.

PREMIO PADRE SARMIENTO
O Instituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento convoca este certame anual,
ao que poderán concorrer xoves investigadores que teñan defendido a súa tese
doutoral nun período que non sobrepase
os cinco anos, con traballos inéditos que
versen sobre calquera aspecto ou parcela da Arqueoloxía, Historia, Arte ou Patrimonio Cultural de Galiza, podendo
ser teses doutorais. As obras presentaranse na Secretaría do Instituto Padre
Sarmiento, sito no Antigo Hospital de
San Roque, na rúa de San Roque, 2
15704 de SANTIAGO DE COMPOSTELA,
antes do 15 de setembro, por quintuplicado e sen especificación de autoría, incluíndo nunha plica os dados persoais e
unha fotocopia do DNI. O premio está
dotado cunha estatuíña alusiva e o financiamento dunha estancia de seis meses en calquera centro do CSIC, incluída
a Escola Española de Historia e Arqueoloxía de Roma, ademais do compromiso de edición da obra gañadora. Máis in-

Santiago

Contemporánea (r/ San Pedro 11) até o 20 de agosto.

■ ACTOS

MIGUEL VERGARA
Mostra colectiva xunto con
María Mesenger de esculturas e fotografías, que podemos visitar na galería
Trinta até o 15 de setembro.

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

LIUDMILA LÓPEZ
DOMÍNGUEZ
Mostra os seus gravados na
Fundación Granell.

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

OS TALLERES
DE ZULOAGA
O Colexio de Fonseca acolle esta mostra até o 18 de
setembro.

RICK LINA
A Fundación Granell continúa celebrando a conmemoración do seu décimo
aniversario cunha mostra
surrealista holandesa, que
poderemos ollar até o10 de
setembro.

LORENZO MACÍAS
A Casa da Parra acolle unha mostra das súas pinturas
até o 3 de setembro.

DESEÑO INDUSTRIAL E
DO MOBLE
Os traballos presentados ao

D.O.G.
CONSELLO DA CULTURA GALEGA
Véñense de aprobar as bases que rexerán a convocatoria pública de dezasete bolsas de colaboración
en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello de Cultura Galega e de anunciarse a súa convocatoria. O importe da bolsa incluirá unha asignación mensual de 750 euros, coa
retención fiscal que corresponda, que será incompatíbel con calquera outra axuda ou actividade remunerada, e un seguro de asistencia médica e seguro combinado de accidentes.Os solicitantes deberán
ser nacionais dun país membro da Unión Europea;
acreditar coñecemento de lingua galega no nivel de

perfeccionamento; estar en posesión do título de licenciado ou, se é o caso, de diplomado universitario; non levar máis de catro anos licenciado ou, se é
o caso, diplomado; non ter gozado con anterioridade dunha bolsa do Consello da Cultura Galega durante un prazo de tres anos; non ter sido separado do
servizo de ningunha Administración ou institución
como consecuencia de expediente disciplinario;
non desempeñar actividade profesional remunerada
por conta propia ou allea, nin beneficiarse de bolsas
ou axudas equiparábeis ás convocadas. As solicitudes deberán presentarse antes do cinco de setembro.
Toda a información atópase recollida no DOG do
26 de xullo de 2005.♦

premio María Martínez
Otero expóñense na galería
Sargadelos até o luns 8.

A PERSOA
QUE AGARDAS

Podemos ollar a mostra Está perto de ti na galería Espacio 4.

DETRÁS DA PEL
Permanecerá na galería C5
até o 3 de setembro.

ASIA

RATOS,

LÁPICES, BUXOLAS

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

formación no teléfono 981 540 220 ou
no fax 981 540 222.

I SEMINARIO DE MÚSICA
MODERNA E IMPROVISACIÓN
O Concello de MONFORTE promove
estes encontros dunha semana para estudar jazz, blues, rock, funky, latin e
poñelo en práctica en jam session á
noite, entre os días 22 e 27 de agosto.
Máis información en www.escolaatempo.com, en producións A Tempo
(Praza da Castaña, 2-baixo 36002 Pontevedra), ou no teléfono 986 844 104.

XVIII PREMIO XOSEMARÍA
PÉREZ PARALLÉ
Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, independentemente da súa nacionalidade ou lugar de residencia, sempre que non teñan publicado ningún libro individual., admitíndose traballos presentados por persoas
que publicasen previamente algún libro en edición de autor. Deberán presentar un libro de poesía en lingua galega, dunha extensión mínima de 300
versos, por triplicado, debidamente encadernados ou grampados, identificados inequivocamente con pseudónimo
ou lema e acompañados dun sobre, no
que se fará constar na parte externa o
mesmo, e o título ou lema da obra, e no
interior os dados persoais do autor, antes do 30 de setembro no Círculo Mercantil e Industrial Unidad de FENE
(Porto do Río, 21 San Paio).O premio
consiste na edición do libro na colección de poesía de Espiral Maior.♦

apreciar un conxunto de
técnicas mixtas, e que serve
como diálogo artístico-literario coa obra de Torrente
Ballester e, especialmente,
co’A saga/fuga de JB.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas medo é o mural, realizado en colaboración con
membros das Nacións
Unidas, por este artista,
que quería expresar no
maior número de linguas
posíbel esta frase. Até o 8
de xaneiro no CGAC.

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

GRANELL E
OS SURREALISTAS

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

Até o 18 de setembro poderemos gozar na sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Galicia da mostra
Fotografía latinoamericana 1991-2002.

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

UN MYSTIQUE

LUÍS BAYLÓN

DETERMINADO

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

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

MUTENROHI

PANTASMA

A PINTURA DO 27

Vigo

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

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta interesante mostra.

■ ACTOS

A Igrexa da Universidade
acolle esta selección de pezas pertencentes ás coleccións do Museo Nacional
de Artes Decorativas.

MAPAS ABERTOS

BERTA ARES
A Fundación G. Torrente
Ballester acolle a mostra Silencio-Luz da pintora ourensá (Sobradelo de Valdeorras), na que podemos

Sarria
■ EXPOSICIÓNS

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

Teo
■ MÚSICA

A banda ourensá de folk vai
dar un concerto este venres 5.

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.

Anuncios de balde
■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.
■ Alúgase apartamento con impresionantes vistas ao mar. Temporada
de verán. Lugar do Penedo, Bueu.
Telf. 986 320 837.
■ 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.

■ 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.
■ EXPOSICIÓNS

JUDIT G. VILORIA
Mostra as súas últimas creacións fotográficas, baixo o
título de Botellas, na Casa
do Libro até o 30 de agosto.

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 este domingo 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.

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

A Rede

FALANDO DA ESTAMPA
Até o 4 de setembro pode
verse a mostra Obra gráfica internacional na Fundación Caixa Galicia.

PORTO MEU
MAQUILLAXE POLÍTICA
www.galiz.com
Páxina electrónica do I Concurso Internazonal de Maquillaxe Política. Inclúe
as bases do premio, os galardoados e informacións sobre manipulación política.
Goce das mellores infografías e fotografías retocadas.♦

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

FRAN HERBELLO

A Fundación Laxeiro presenta até o 30 de outubro
unha nova escolma de traballos inéditos do artista lalinense, na que podemos recoñecer os seus trazos artísticos habituais, así como os
temas do retrato e a maternidade, recorrentes na súa
magnífica traxectoria.

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

Esta artista ten a mostra
Contas que contan, na Casa Galega da Cultura.

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 até o
11 de setembro.

■ 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.

1970), coa que se pretende
aportar novas claves de lectura da historia da arte galega do s.XX, amosando dados que permitan reconstruír
unha historiografía alternativa ao discurso oficial académico. Até o 11 de setembro
poderemos contemplar 72
obras, entre pinturas, debuxos, fotografías e esculturas,
ademais de proxeccións e bi-

■ 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.

■ 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

■ 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.

e neveira de embutidos, etiquetadora, arcón conxelador, estanterías metálicas e unha cadeira
de cativo. Chamar ao telf. 986
376 702.

■ 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.

■ 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 m en Vagüín-Mogor (Marín) con boas vistas á
ría, enriba da praia de Mogor. Máis información no telf. 608 086 107.
2

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

bliografía diversa de 10 artistas claves como Ángel
Botello, Castelao, Manuel
Colmeiro, Eugenio Granell, Maruxa Mallo, Luís
Seoane, Arturo Souto, Xosé Suárez e Carlos Velo.
■ TEATRO

NON É COUSA DE NENOS
Este grupo de contacon-

■ 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.
■ 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.♦

tos, formado por recoñecidos, aínda que novos, actores galegos actúa durante todo o verán na Casa de
Arriba. Este domingo 7 ás
23,30 h. teremos a Pepo
Suevos; o vindeiro domingo 14 tocaralle o turno a
Iago López; o domingo
21 estará Avelino González; e o domingo 28 João
Rodício.

DA LETRA Á IMAXE

DEBUXOS INÉDITOS III

NURIA RIVAS

Fran
Herbello
expón na
Sala Anexa
ao MARCO
vigués.

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.

■ 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.

■ 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.

XAIME QUESSADA
No Pazo da vila poden
ollarse as súas obras.

Viveir o
■ EXPOSICIÓNS

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

DELUXE
Xoel estará en concerto o
vindeiro vernres 12.

Lisboa

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

■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN

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.
O MARCO alberga a mostra
10 Artistas galegos no exilio
latinoamericano
(1930-

■ EXPOSICIÓNS

400 QUIJOTES

Non vos riades que o conto é triste

SÍNTESE MONOCROMA

DIÁSPORA

Vilamarín

O sprai clandestino mudou en deseño para o lema dunha entidade de
crédito. A palabra revolución domestícase e serve para chamar a atención no saturado mercado das hipotecas.

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 do belga Marcel
Broodthaers, até o 25 de
setembro; ou Metamorphosis: Arte Britânica dos
anos 60, até a mesma data.
Máis información en
www.gubelkian.pt.♦
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Para o deus
Berobreo
é unha
mostra que
podemos
visitar no
Museo
Municipal de
VIGO sobre
as aras
atopadas no
Facho de
Donón, na
foto.

D

mocidade e nas rúas. Todos
os estudos serios contradín
esa opinión e afirman, pola
contra, que a violencia nas
rúas provén da miseria e da
marxinalidade. ¿Haberá agora quen diga que os 66 con-

esde que existe a televisión, existe tamén un
amplo grupo de comentaristas e sociólogos
afeccionados teimando en
demostrar que a violencia na
pantalla xera violencia na

dutores localizados por Tráfico conducindo a 210 quilómetros/hora ou máis están influidos pola ampla cobertura
televisiva que se lle dá as carreiras e aos éxitos de Fernando Alonso na Fórmula 1?♦

8 400021 303104

Ano XXVIII.
IV Xeira.

Nº

0 11 8 7

Nº 1.187
Do 4 de agosto
ao 8 de setembro
de 2005

DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Xosé Fernández Puga.
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*. Redacción 986 433 886 - 22 24 05. Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com

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

2

Begoña Clemente Carricajo
‘No verán vén máis xente ao solarium’
H. VIXANDE
Ten un centro de bronceado e
estética no que hai cola para ir
ao solarium a poñerse moreno.
A maior demanda prodúcese
precisamente nos momentos nos
que hai máis sol, conta. Chámase Begoña Clemente Carricajo.
Nestas datas estarán man sobre man, sen facer nada.
En absoluto. Moito traballo.
Ah, claro, os días de chuvia; aínda que sexa durante o
verán, tamén hai actividade.
Tamén. A xente traballa e
non ten tempo para ir á praia pero quere manter o moreno, de
modo que vén unha ou dúas veces á semana. O solarium funciona principalmente na primavera,
no verán e no Nadal.
Iso terá que explicarmo.
Na primavera é cando máis
funciona. As clientas veñen
porque queren prepararse para
o verán, polos escotes, para quitar a roupa de inverno e para
non parecer que están pálidas.
En verán veñen para manterse
morenas. Con este tempo no
que hai días de sol pola semana
e chove o fin de semana, a necesidade de vir é maior. A xente quere conservar a cor da pel
a toda costa. En Nadal o que sucede é que queren saír en fin de
ano ben arranxados e antes veñen a coller unha pouca de cor.
Ou sexa, que traballan
arreo. Pararán os domingos.
Nós si, pero porque a galería
na que estamos permanece pechada eses días. Moitos outros
solariums abren os domingos,
sobre todo nas épocas que lle dixen antes.
Os solariums tirarán partido da diminución da capa de
ozono. Ninguén quer ir a praia

PACO VILABARROS

e todos prefiren poñerse morenos baixo teito.
O da capa de ozono nin afecta
nin lle mete medo a ninguén, aínda que é verdade que ao principio
de verán a xente ten a pel branca
e prefire vir ao solarium para prepararse. Ademais, despois de vir
ao solarium, cun só día de praia
póñense moi morenos.
Os de pel escura, como os
negros, nin asoman o fociño.
Non veñen, aínda que temos
algunha clienta que é brasileira.
Elas, afeitas como están a ir á praia
continuamente, séntense brancas e
queren coller cor, a pesar de que a
min parécenme suficientemente
morenas como para non ter que vir.

Os albinos poden vir ao solarium?
Teñen un problema de melanina e deben consultalo primeiro co seu médico. Desde logo
non poderían tomar a dose habitual e supoño que terán que
ser moi precavidos. Eu non teño
ningún albino.
Como podo facerme un tratamento para que me saían pecas pero sen poñerme moreno?
O moreno vai incluído coas
pecas. Se es pencado, ao broncearte, sairanche máis pecas, pero
unha cousa vai unida á outra.
Un volta e volta canto custa?
Tres euros, pero xa non hai
volta e volta. Agora non hai que

moverse, un broncéase polos
dous lados porque a máquina
emite luz por arriba e por abaixo.
Iso é como entrar nunha
sandwicheira.
Si, pero non te queimas tanto.
E tamén un pode broncearse de pé.
Tamén, pero o tempo da sesión é o mesmo: seis minutos
na sesión normal e doce na dobre. Está todo controlado e as
máquinas están homologadas e
dermatoloxicamente probadas,
non hai que ter medo a isto.
Ademais, nós facemos masaxes, depilamos, temos servizo
de pedicura, debuxamos tatuaxes e poñemos piercings.♦

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

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

Tempo de
esperanza
MANUEL CIDRÁS

C

o cambio político e
a escenificación da
fin do fragismo vivimos en Galicia tempos
de esperanza. Pero como
supoño aos lectores informados e opinados nas
páxinas precedentes de
boa nova, sen mudar
moito a materia quero
traer a esta columna da
última outro asunto que
tamén está inzado de esperanza: o anuncio do
IRA do seu abandono definitivo das armas.
Para esclarecemento
dos confundidos pola retórica de que cos terroristas e
os seus amigos só se pode
falar despois de que comuniquen a súa renuncia definitiva a violencia, está ben
recordar que este agardado
paso do IRA prodúcese sete anos despois dos Acordos do Venres Santo, acadados en 1998 tralas negociacións entre o goberno
británico e irlandés cos partidos políticos, incluido o
Sinn Féin. Un ano antes o
IRA acordara apenas unha
tregua, que ninguén epitetou de trampa e que só agora, tras múltiples dificultades, convértese en cese definitivo das súas accións. O
desarmamento pleno ainda
está por culminar.
Sendo como é un motivo de ilusión, polas similitudes que existen entre o
caso irlandés e o vasco,
non se entende que nas reaccións públicas producidas en España tralo anuncio dos republicanos irlandeses só se faga fincapé en
que se trata de situacións
distintas e non comparables, no canto de invocar o
exemplo para alentar a idea
de que tamén en Euscadi é
posible que a palabra sustitúa o ruido das armas. Presos da retórica falaz en
que están instalados neste
asunto, semella que os responsables políticos estiveran máis predispostos a esconxurar á esperanza que a
convocarnos a ela.
O goberno español está
entre a parede dunha retórica pública que consiste
en dicir unha cousa mentras se fai outra e a espada
dunha oposición disposta a
facer sangue na primeira
ocasión que se lle ofreza.
Tanto ten un incendio forestal como a sagrada unidade da patria. Mentras na
Gran Bretaña se felicitan
de que o proceso de paz
dea avances definitivos,
aquí o PP desata tormentas
porque o PSOE se entrevista co PNV. Hai medo,
pánico incluso, á esperanza. Tamén a esperanza do
cambio galego suscita temores. Nós, en cambio, estamos cos que agardan mellores froitos da valentía
que do medo.♦

